
 
    

 

03.11.17  Nr. 06-2/92     

La Nr.  Din  

                  

Dlui Alexandru PÎNZARI,  

Șef al Inspectoratului General al Poliției al MAI 

 

Dlui Igor VRĂNESCU  

Șef al Inspectoratului de poliție Ungheni 

 

A  V  I  Z 

în temeiul art.24 din Legea nr.52 din 03.04.2014 cu privire 

la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)  

 

 Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură și contribuie la apărarea drepturilor și libertăților 

omului de către autoritățile publice de toate nivelurile. În activitatea sa de prevenire a torturii, Avocatul 

Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere recomandările sale în vederea 

ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de 

detenţie şi a prevenirii torturii.  

 Pe lângă Oficiul Avocatului Poporului funcționează Consiliul pentru prevenirea torturii (MNPT), 

în conformitate cu Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante.  

 În scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante, Avocatul Poporului asigură efectuarea de către membrii Consiliului a 

vizitelor preventive şi de monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, 

plasate acolo prin dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul 

tacit al acestuia.  

 În urma efectuării vizitelor de monitorizare și preventive, membrii Consiliului pentru prevenirea 

torturii elaborează un raport cu propuneri și recomandări de prevenire a torturii și relelor tratamente.  

 În baza raportului respectiv, și a cererilor parvenite, Avocatul poporului, în calitate de Președinte 

al Consiliului pentru prevenirea torturii emite un aviz cu recomandări autorității vizate.  

 La 26 septembrie 2017 membrii Consiliului pentru prevenirea Torturii au efectuat o vizită 

preventivă la Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Ungheni. Constatările per 



 
    

 

vizită au fost expuse în Raportul privind vizita preventivă  efectuată în instituția menționată supra, aflat în 

subordinea Inspectoratului General al Poliției. 

 Așadar, în temeiul art.24 a Legii nr.52 din 03 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsman),  

 

RECOMAND:  

 

1) Examinarea Raportului Consiliului pentru prevenirea Torturii privind vizita preventivă de 

monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Ungheni la 26 

septembrie 2017;   

2) Informarea Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situației 

constatate în Raportul Consiliului pentru prevenirea Torturii privind vizita preventivă de 

monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Ungheni la 26 

septembrie 2017, în termen de 30 zile.   

 

Anexa: Raportul Consiliului pentru prevenirea torturii din 26 septembrie 2017  pe _7  file.   

 

Cu respect,  

                                                                                                            Mihail COTOROBAI 

Avocat al Poporului (Ombudsman), 

Președinte al Consiliului pentru prevenirea Torturii 

_____________/_semnat /_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


