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în Inspectoratul raional de Poliţie Comrat

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la
10.04.2013 şeful Reprezentanţei CpDOM din UTA Găgăuzia, S.Mironova,
consultantul superior Rudevici Serghei şi specialistul principal Reguş Svetlana au
efectuat o vizită în Inspectoratul raional de Poliţie Comrat şi Izolatorul din cadrul
acestuia.
Vizita în cauză a fost efectuată în baza prevederilor art. 231 din Legea nr.
1349 cu privire la avocaţii parlamentari şi a avut 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.
În cadrul vizitei au avut loc discuţii cu ofiţerii de serviciu şi condamnaţii.
La ziua efectuării vizitei în Izolator erau deţinute trei persoane. Persoanele
erau plasate în celulele nr.1 şi nr.5. Starea generală a celulelor este bună. Deţinuţii

erau asiguraţi cu saltea, cuvertură şi pernă, lenjeria de pat - personală. Celulele
care nu se folosesc sunt sigilate.
În ceea ce ţine de starea generală a încăperilor din Izolator (bucătărie, baie,
camera pentru întrevederi, cabinet medical) nu au fost atestate schimbări.
O carenţă atestată în camera pentru repartizarea hranei a fost lipsa becului
electric şi păstrarea hranei în vase din masă plastică. În cadrul discuţiilor cu
ofiţerul de serviciu, acesta a explicat că becul din camera pentru primirea şi
repartizarea hranei va fi imediat schimbat, cît ţine de veselă şi vase pentru
prestarea şi servirea hranei Izolatorul nu dispune de veselă şi vase.1
Pe acest fapt angajaţii CpDOM au făcut recomandări şi în cadrul vizitelor
anterioare, dar conducerea Inspectoratului de Poliţie nu a întreprins măsuri întru
lichidarea carenţelor depistate.
Starea generală a cabinetului medical a rămas neschimbată. Condiţiile
sanitar-igienice din cabinetul medical sunt nesatisfăcătoare şi nu corespund
prevederilor p. 57 Ordinul Nr.223. Medicamentele practic lipsesc, iar cele
prezente se păstrează în safeu şi nu în frigider.2
În cadrul discuţiilor cu persoanele deţinute, aceştia nu au înaintat plîngeri
referitor la condiţiile de detenţie, aplicarea în privinţa lor a forţei fizice, torturii
sau altor tratamente inumane sau degradante, încălcarea dreptului lor de a
informa rudele despre locul aflării. La plasarea în Izolator deţinuţii au fost
examinaţi de către felcer.
În urma verificării dosarelor personale s-a stabilit că documentele
procesuale care confirmă detenţia acestuia sunt întocmite conform Ordinului nr.
223 din 06.07.2012 Ministerului Afacerilor Interne.
Reieşind din încălcările atestate în adresa Inspectoratului de Poliţie Comrat
propunde a fi înaintat un aviz cu următoarele recomandări în vederea înlăturării
încălcărilor depistate:

1

P.79 din Ordinul MAI Nr.223 din 06.07.2012. „ Mâncarea trebuie să fie pregătită şi servită în condiţii igienice”.

Anexa nr. 2 Secţiunea 3 condiţiile minime de detenţie a reţinuţilor şi arestaţilor (p.56) din Ordinul nr. 223 al
MAI. Camera de repartizare a hranei se dotează cu veselă din inox, dulapuri pentru păstrarea veselei, două chiuvete pentru
spălarea veselei, frigider şi apeduct.
2

Anexa nr.2 Secţiunea 3 condiţiile minime de detenţie a reţinuţilor şi arestaţilor (p.57) din Ordinul nr. 223 al

MAI Punctul medical se dotează cu masă, scaune, dulap, safeu şi frigider pentru păstrarea medicamentelor, chiuvetă, banchetă
pentru examinarea medicală.

- întreprinderea măsurilor necesare întru reparaţia, reutilarea şi dotarea
punctului medical în conformitate cu prevederile Anexei nr.1 a ordinului
Nr.223 din 06.07.2012 a MAI şi asigurarea cu medicamente;
- întreprinderea măsurilor corespunzătoare întru repararea camerei pentru
separarea hranei şi remenajarea acesteia potrivit standardelor în vigoare ce ţin
de asigurarea condiţiilor de detenţie.
Prezentul raport este prezentat avocatului parlamentar spre aprobare şi
înaintare a actelor de reacţionare.
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