Nr. 40/18 din 17/10/2018
Ministerul Afacerilor Interne
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
Md-2012, Chișinău
Republica Moldova

Solicitare de informațții
Ținând cont de faptul că:
● CPR Moldova a expediat, pe data de 17 septembrie, o solicitare de informații (nr. 28/18)
către Poliția de Frontieră, solicitând detalii despre îndepărtarea de pe teritoriul național a
celor șapte cetățeni turci;
● Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a răspuns solicitării noastre (Răspuns
35/7-4-6750, din 4 octombrie), refuzând să răspundă întrebărilor punctuale;
● Motivele refuzului furnizării de informații le considerăm drept încălcare a dreptului de
acces la informație;
Prin prezenta, în temeiul legii nr. 982 din 11.05.2000, privind accesul la informație, CPR
Moldova solicită repetat să i se prezinte detalii exacte despre acțiunile instituțiilor de stat, de pe
data de 6 septembrie 2017, legate de îndepărtarea grupului de cetățeni turci de pe teritoriul
național al Republicii Moldova și reproducem mai jos textul identic al solicitării de informații
adresate Poliției de Frontieră:

În data de 6 septembrie 2018, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat prin intermediul unui
comunicat oficial1, despre declararea drept persoane indezirabile și îndepărtarea de pe teritoriul
național a 7 cetățeni străini.
Din informațiile comunicate de către familiile acestora diferitor surse media, pașapoartele
cetățenilor turci au rămas la domiciliile lor. Reproducem mai jos lista2 nominală a persoanelor
expulzate:
1) Sarkis Airi
2) Hüseyin Bayraktar
3) Rıza Doğan
4) Feridun Tüfekçi
5) Sedat Hasan Karacaoğlu
6) Yasin Özdil
7) Müjdat Çelebi.
În baza informațiilor expuse mai sus, rugăm respectuos să ne comunicați următoarele:
1) În baza căror acte de identitate aceste persoane au părăsit teritoriul național al Republicii
Moldova;
2) Personalul specializat al cărei instituții naționale a însoțit la punctul de trecere a frontierei
acest grup de cetățeni străini
a) Rugăm să confirmați sau infirmați însoțirea grupului de către personalul
specializat al Biroului Migrație și Azil;
b) Rugăm să confirmați sau infirmați însoțirea grupului de către personalul
specializat al Serviciului Informații și Securitate;
3)

Rugăm respectuos să ne comunicați dacă personalul specializat menționat la pct. 2 a

însoțit grupul de cetățeni străini care au fost declarate persoane indezirabile până la punctul de
trecere al frontierei sau până în țara de destinație;
4) Rugăm, de asemenea, să ne comunicați modalitatea prin care grupul de persoane a părăsit
teritoriul național, specificând:
a) Grupul de persoane declarate indezirabile a fost îmbarcat în aeronava care a efectuat
cursa de linie Chișinău-Istanbul;
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b) Grupul de persoane declarate indezirabile a fost îmbarcat într-o aeronavă care a efectuat o
cursă charter.
5) Din moment ce grupul de cetățeni turci nu a părăsit teritoriul național în mod voluntar, ci a
fost impus să-l părăsească, rugăm, din nou, respectuos, să ne comunicați decizia cărei instanțe
naționale a fost prezentată Poliției de Frontieră de către personalul specializat care l-a însoțit și
care a servit drept temei pentru expulzare:
a) Rugăm să specificați dacă a fost prezentată o decizie a vreunei instanțe de judecată;
b) Rugăm să specificați dacă a fost prezentată o decizie de declarare a străinului indezirabil
emisă de către Biroul Migrație și Azil;
c) Rugăm să specificați dacă a fost prezentată câte o decizie de declarare a străinului
indezirabil, emisă de către Biroul de Migrație și Azil, pentru fiecare din cei 7 cetățeni
turci.

Informația solicitată urmează a fi pusă la dispoziția solicitantului din momentul în care va fi
disponibilă pentru a fi furnizată, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înregistrării cererii de
acces la informație (art. 16, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație).
Vă rugăm să ne expediați informația pe adresa electronică cprmoldova@gmail.com. Pentru
precizări, ne puteți contacta la numărul de telefon (+373) 68 144 302.
Cu respect,
Dumitru Alaiba,
Director Programe, CPR Moldova

