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DECIZIE
or.Hînceşti

din 04 aprilie 2013

nr. 01/39

Cu privire la interpelarea Consiliului raional
pentru propunerea persoanelor în calitate de
membri ai Comisiei raionale de monitorizare a
locurilor de detenţie

În vederea instituirii unui cadru de monitorizare a respectării drepturilor omului în
instituţiile care asigură detenţia persoanelor, activitate realizată de reprezentanţii societăţii
civile, în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 235-XVI, în temeiul art. 46 alin. (2)
din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1. Se aprobă interpelarea către asociaţiile obşteşti din raionul Hîncești pentru
propunerea persoanelor în calitate de membri ai Comisiei raionale de monitorizare a
locurilor de detenţie şi a tratamentului aplicat acestora (anexa).
2. Se împuternicește Președintele raionului Hîncești să instituie prin act administrativ
Comisia de monitorizare, în termen de cel mult 15 zile din momentul prezentării
propunerilor de către asociaţiile obşteşti sau coordonării candidaturilor cu Centrul
pentru Drepturile Omului, cu eliberarea legitimaţiilor ce confirmă calitatea de
membru al Comisiei de monitorizare.
3. Se stabilește că, în cazul în cazul în care asociaţiile obşteşti nu înaintează candidaturi
pentru calitatea de membru, după consultarea scrisă a Centrului pentru Drepturile
Omului, președintele va propune în calitate de membri ai Comisiei de monitorizare,
persoane care au experienţă în domeniul jurisprudenţei, psihologiei, medicinii.
4. Controlul asupra îndeplinirii conforme a prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Anatolie CHETRARU, Vicepreşedintele raionului Hîncești.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Tamara GAVRILOV
Dorian TAȘCĂ

Anexă
la Decizia 01/39 din 04 aprilie 2013

dnei/dlui _______________________
Președinte A.O. ”______________________”

INTERPELARE
Prin prezenta Consiliul Raional Hînceşti intervine în vederea formulării de către
asociațiile obștești a propunerilor privind persoanele delegate în calitate de membri ai
Comisiei raionale de monitorizare a locurilor de detenţie. Conform, prevedrilor Legii
nr. 235-XVI monitorizarea condiţiilor de detenţie a deţinuţilor şi a tratamentului aplicat
acestora se efectuează de către comisiile de monitorizare, care sunt organe permanente, fără
statut de persoană juridică, instituite în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi
unde există instituţii care asigură detenţia persoanelor.
Comisia de monitorizare are sarcina de a verifica şi supraveghea condiţiile de
detenţie şi modul în care sunt trataţi deţinuţii în instituţia care asigură detenţia persoanelor,
aflată în raza unităţii administrativ-teritoriale în care a fost constituită comisia, iar
concluziile ei se expun într-un raport asupra faptelor constatate.
În cauză solicităm respectuos examinarea interpelării în cadrul adunării generale a
asociaţiilor obşteşti (cu consemnarea deciziilor luate în procesul-verbal respectiv) în termen
de 30 de zile din momentul recepţionării acesteia. Calitatea de membru al comisiei de
monitorizare o poate avea persoana care:
-

a atins vîrsta de 25 de ani,
manifestă un comportament demn în societate,
nu are antecedente penale,
a fost propusă în calitatea respectivă de către o asociaţie obştească care
activează de cel puţin 5 ani, unul din scopurile statutare ale acesteia
fiind protejarea drepturilor omului.

La scrisorile în care vor fi incluse propunerile motivate ale asociaţiilor obşteşti,
conforme cerinţelor prevăzute de alin. (3) art. 3 al Legii nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008,
se anexează:
- acordul scris al candidaţilor privind acceptarea calităţii de membru al
Comisiei de monitorizare,
- curriculum vitae (CV-ul) al acestora,
- alte informaţii relevante.

Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Dorian TAȘCĂ

