
 

D-lui Anatolie Munteanu  

Avocat parlamentar 

Preşedinte al Mecanismului Naţional  

de Prevenire a Torturii 

 

RAPORT 

în baza controlului privind respectarea drepturilor 

persoanelor private de libertate în IDP Inspectoratul de Poliţie Leova  

 

       În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la data de 10 iulie 2013, 

şeful Reprezentanţei Centrului pentru Drepturile Omului în UTAG  Mironova S. au  efectuat o 

vizită preventivă în Inspectoratul de Poliţie din Leova, inclusiv şi în Izolatorul de Detenţie 

Provizorie din cadrul acestuia. 

       Vizita în cauză este efectuată în baza prevederilor art. 23
1 

din Legea nr. 1349 ,, cu privire la 

avocaţii parlamentari şi are drept scop de a asigura protecţia persoanelor împotriva torturii şi a 

altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante,  în locurile unde se află sau se pot 

afla persoane private de libertate, plasate la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia 

acestuia, sau cu acordul ori consimţământul său tacit.  

Impedimente sau restricţii în vederea realizării mandatului grupului de vizită nu au fost atestate. 

La ziua efectuării controlului în IDP erau deţinute 3 persoane:  

 

                                                            Condiţii de detenţie 

         Izolatorul de detenţie provizorie din cadrul Inspectoratul de Poliţie din Leova este destinat 

pentru detenţie în cadrul urmăririi penale şi pentru petrecerea acţiunilor de urmărire penală. 

        În prima parte a vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie a deţinuţilor în Izolatorului de 

detenţie provizorie din cadrul Inspectoratul de Poliţie Leova  

        Întreaga încăpere a izolatorului este într-o stare bună, coridorul IDP a fost reparat, podeaua 

fiind acoperită cu teracotă, pereţii au fost tencuiţi şi vopsiţi.  

Celulele Nr.3,4.7,8 şi 9 au fost reparate şi corespund normelor atît naţionale cît şi 

internaţionale. În toate aceste celule sînt paturi, blocuri sanitare  separate de un perete care 

asigură intimitatea, lavoar, scaun şi masă. Suprafaţa lor este de 9-12m². 

Deţinuţii erau plasaţi în celule reparate Nr. 3;4;7;8 şi 9. Celulele date erau bine aerisite, 

curate şi iluminate corespunzător. Starea generală a acestor celule era satisfăcătoare. Toţi 

deţinuţii erau asiguraţi cu saltele, plapume şi lingerie de pat.  

În celulă №7 în apropierea lavoarului  podeaua este  umedă, există un miros de umezeală. 

S-au purtat discuţii cu persoanele deţinute, care  nu s-au plîns de aplicare faţă de dînşii a 

relelor tratamente în perioada aflării în  custodia poliţiei. De  asemenea nu au fost înaintate 

plîngeri privitor la calitatea şi cantitatea hrănii sau condiţiile de detenţie.  

Camera de duş -  la momentul efectuării vizitei era curată şi dispunea de apă rece. Deţinuţii 

au acces la duş o dată în săptămînă. În zilele de primire a duşului, camera de duş este asigurată 
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cu apă caldă de la boiler care este instalat în camera de duş. În camera de duş este instalat  un 

lavoar şi veceu care funcţionează la care persoanele deţinute au acces la solicitare (necesităţi 

fiziologice, menţinere a igienei personale).  

Bucătăria izolatorului a fost reparată şi reutilată, astfel dispunînd de plită electrică, frigider, 

masă, scaun şi dulapurile necesare. Starea bucătăriei era satisfăcătoare, fiind curată şi aerisită. 

Curtea de plimbări este curată şi amenajată cu cele necesare. Din discuţiile purtate cu 

deţinuţii a fost constat că plimbările se desfăşoară zilnic cîte o oră, conform graficului aprobat pe 

durata stabilită.  

S-au făcut următoarele recomandări: 

 

1. A întocmi dosarele personale a deţinuţilor conform prevederilor Ordinului nr. 223 

al Ministerului Afacerilor Interne din 06 iulie 2012. 

2. Respectarea prevederilor p. 4 Anexa nr.1 a Ordinului MAI nr.223 din 06 iulie 

2012 cu privire la termenul de detenţie a deţinuţilor în IDP. 

3. A asigura standardele sanitare în celule. 

 
 

 

  

            Şeful Reprezentanţei  

Centrului Pentru Drepturile Omului RM 

UTA    Găgăuzia                                                                           Svetlana MIRONOVA  

 

  

  
 

 


