
Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 11/4 din 22.11.2022 

,,Cu privire la măsurile întreprinse de către                                                                                                                                    

administrația Penitenciarului nr.11 din Bălți                                                                                                                              

privind diminuarea adresărilor la CEDO”. 

        Luând drept temei Convenția Europeană a Drepturilor Omului Titlul I art.1, 

art.3, art.5 p.5, art.6 p.3, Ordinul Ministerului Justiției nr.1159 din 2017 ,,Cu 

privire la aprobarea  numărului maxim de persoane admis pentru deținere în 

penitenciare”,  Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 din 2004 și, în 

conformitate cu prevederile art.7, alin. 3 al Legii Republicii Moldova  nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, anexa 31 la Hotărârea 

Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 ,,Cu privire la oficiile teritoriale  a 

Cancelariei de Stat” cu modificările și completările ulterioare, Colegiul 

Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă 2/7573 din 15.11.2022 prezentată de dl Viorel 

Lungu, director, Penitenciarul nr.11 din Bălți.     

2. Penitenciarului nr.11 Bălți ( director, dl Viorel Lungu):                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.1. – va respecta prevederile art. 205 al Codului de executare al Republicii 

Moldova cu privire la deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciare; 

2.2. – va întreprinde măsuri întru asigurarea securității personale a deținuţilor; 

2.3. – va asigura tuturor condamnaților accesul la informație conform cadrlui 

legal; 

2.4. –va garanta dreptul la petiţionare persoanelor condamnate conform art.2101 al 

Codului de executare; 
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2.5. va oferi condamnaţilor dreptul la întrevederi  de scurtă şi de lungă durată 

conform prevederilor Codului de executare;  

2.6. va asigura dreptul la asistenţă medicală tuturor persoanelor condamnate;  

2.7. va contribui la diminuarea adresărilor deținuților către instanțele de judecată 

privitor la condițiile de detenție degradante sau inumane.  

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

            Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

            constituit în mun. Bălți, 

            șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

            Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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