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La Nr.__________________  din___________________

Domnului Vladimir Cojocaru, 
Director interimar al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

тип. Chişinău, str. Nicolae Titulescu, nr. 35

Stimate domnule director,

în contextul adresării Avocaţilor Poporului către preşedintele Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale şi Ministrului Justiţiei, cu privire la eliberarea din detenţie a 
unor categorii de deţinuţi, inclusiv minori1 şi a adresării publice a organizaţiei non- 
guvernamentale Terre des homm.es, în privinţa copiilor privaţi de libertate pe timpul 
pandemiei de OCV1D-19, prin care se recomandă eliberarea de executare a pedepsei 
penale a unor categorii de deţinuţi minori, Avocatul Poporului pentru drepturile copiilor 
solicită respectuos în temeiul art. 11, lit. k) Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul), următoarele informaţii:

• Numărul copiilor preveniţi/condamnaţi care se află în instituţiile 
penitenciare la moment, dezagregat pe vârstă şi statutul procesual;

• Numărul copiilor condamnaţi pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin 
grave, dezagregat pe tipul infracţiunii săvârşite;

• Numărul copiilor care suferă de maladii/dizabilităţi severe (insuficienţe 
cardiace, astm, HIV, tuberculoză, insuficienţă renală), dezagregat pe tipul 
de dizabiiitate;

• Condiţiile de trai în comunitate pentru copii care după caz urmează a fi 
prezentaţi pentru eliberare.

în conformitatea cu Legea enunţată supra, informaţia solicitată urmează a fi 
prezentată în timp de 10 zile din momentul recepţionării.

întru implementarea iniţiativei,, Guvern fără hârtie’', aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului 
strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia 
solicitată urmează a fi transmisă prin intermediul poştei electronice 
tamar a. tentiiic(d),ombudsman. md

Cu respect,
Maia BÂNARESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

1 http://ombudsman.md/news/avocatii-poporului-recomanda-autoritatiior-intreprinderea-masurilor-de-urgenta-pentru- 
eliberarea-din-detentie-a-anumitor-categorii-de-detinuti-inclusiv-minori-prin-aplicarea-celor-mai-potrivite-solu/
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