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 RAPORT 

pe marginea vizitei la Penitenciarul nr.15 Cricova 

La 28 ianuarie 2014 avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu şi funcționarii 

Centrului pentru Drepturile Omului Liudmila Bodrug și Lilian Tudosan, au 

efectuat o vizită de lucru la Penitenciarul nr. 15 Cricova. 

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a primit în audiență condamnații, 

care au solicitat consultare juridică. 

În cadrul audienții au fost înaintate plângeri și întrebării pe segmentul ce 

vizează încălcări ale: dreptului de proprietate (deposedarea de avere înainte de 

intrare a sentinței de condamnare în vigoare); la acces liber la justiție, exprimat 

prin neeliberarea hotărârilor judecătorești sau neeliberarea lor în limba de stat; 

aplicarea prevederilor noului Cod penal față de infracțiunile săvârșite anterior 

intrării lui în vigoare; problema transferului dintr-un penitenciar în altul; calcularea 

incorectă a datei de eliberare din detenție ș.a.   

Plîngeri față de administrație, asupra condițiilor de detenție sau alimentare 

nu au parvenit.   

Totodată în cadrul vizitei a fost verificat sistemul de adresare a plângerilor 

deținuților către administrația penitenciarului și altor organe de drept.  Din nota 

informativă prezentată de către administrație s-a constata faptul că pe parcursul 

anului 2013 de către administrație au fost procesate 315 petiții adresate de către 

condamnați, la care au fost dat răspunsurile în termenii cuveniți de legislație. În 

prima luna a anului 2014 au fost înregistrate 25 de petiții. Verificând la întâmplare 

15 dosare personale, s-a constata faptul că pe de plin sunt respectate prevederile 
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p.393 din Statutul executării pedepsei de către condamnați, petițiile sunt 

înregistrate în secretariatul unității, cu aplicarea numărului și parafei de primire pe 

al doilea exemplar al actului respectiv, care se restituie deținutului. Petițiile sînt 

transmise prin intermediul șefului de sector. 

Petițiile adresate altor organe  de drept se expediază prin intermediul Poștei 

Moldovei. Pe teritoriul penitenciarului sunt amplasate 2 cutii  poștale, prima fiind 

pe platoul penitenciarului, a doua fiind în sectorul nr.1 care include izolatorul 

disciplinar și regimul inițial. Condamnați având acces nelimitat la aceste cutii. 

Poșta fiind ridicată de luni – vineri la ora 9.15 de către reprezentanții Poștei 

Moldovei.  
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