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RAPORT 

întocmit în baza vizitei preventive din 26 iunie 2014 

în Izolatorul de Detenţie Provizorie 

din cadrul Inspectoratului Raional de Poliţie Cimişlia  

  

 

          În cadrul activităţii Mecanismului  Naţional de Prevenire a Torturii  la   26 

iunie 2014, şeful Reprezentanţei Comrat a Centrului pentru Drepturile Omului    

Mironova Svetlana a efectuat o vizită preventivă în Inspectoratul Raional de Poliţie 

din Cimişlia, inclusiv şi în IDP din cadrul acestuia. 

Vizita a început la ora 16:30 şi s-a finalizat la ora 17:10.  Impedimente sau 

restricţii în vederea realizării mandatului grupului de vizită nu au existat.  

În cadrul vizitei  s-a dsicutat cu santinela din izolator Eşanu I. 

La ora efectuării vizitei în IDP erau deţinute șase persoane. 

 

Condiţii de detenţie 

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

cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliţie  

Cimişlia. 

  Examinînd încăperile IDP a fost constatat:  toate celulele în care care  sînt 

deţinute persoane (Nr.2, Nr.3, şi Nr.4.) sînt asigurate cu apă potabilă permanent, 

instalaţiile sanitare există şi sînt funcţionabile, sistemul de canalizare funcţionează, 

aerisirea celulelor este asigurată de sistemul de ventilare artificială. Starea sanitară 

a celulelor este bună, în celule este cald. În fiecare celulă este foarte curat. 

mailto:cpdom@mdl.net
mailto:cpdom@mdl.net


O carenţă atestată în Izolator este faptul că persoanele în detenţie nu sînt 

asigurate cu perne. Constatăm o încălcare a prevederilor art.227 p.4  CE RM. 

Problema asigurării cu perne nu a fost rezolvată pe parcursul unei perioade 

îndelungate. 

În a doua parte a vizitei au fost purtate discuţii cu persoanele deţinute. În 

cadrul convorbirilor, persoanele deținute nu au invocat acţiuni de maltratare din 

partea colaboratorilor de poliţie, fiindu-le asigurat dreptul la apărare, dreptul de a 

informa rudele despre locul aflării. Totodată aceştia au declarat că au fost supuşi 

controlului medical  la momentul plasării în IDP. Plimbările sînt oferite zilnic cîte 

o oră pe zi. Accesul la procedurile de igienă personală este asigurat la solicitare.  

În cadrul verificării Registrelor din Inspectorat şi a dosarelor personale  a fost 

stabilit că documentele procesuale care confirmă detenţia persoanelor sînt 

întocmite conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 223 din 

06.07.2012. 

Au fost date următoarele recomandări: сonducerea Inspectoratului de Poliţie 

al raionului Cimişlia să întrepridă măsurile necesare pentru asigurarea deţinuţilor 

cu perne în conformitate cu prevederile art. 227 p.4 Codul de executare al 

R.Moldova. 

 

  

 

Şeful Reprezentanţei  

Centrului Pentru Drepturile Omului RM 

în UTA Găgăuzia                                                                     Svetlana Mironova  

 

 

 


