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RAPORT 

în baza vizitei preventive efectuate la 21 februarie 2014 

în  Instituţia Penitenciară nr. 6 Soroca 

 

 

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la 21 februarie 

2014, funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului Iurie Dubenco și Gheorghe Bosîi au  

efectuat o vizită de monitorizare la Penitenciară Nr. 6 or. Soroca și anume celula nr.11 din 

sectorul nr.12. 

Condițiile de detenție din celula 11 sunt într-o stare nesatisfăcătoare. Astfel, celula 

are un spațiu locativ de 17.4 m
2
, aici sunt deţinuţi 5 condamnați ceea ce constituie 

suprapopulare a celulei. Fiind o încălcare a prevederilor art.464 din Statutul executării 

pedepsei de către condamnați în care este menționat că fiecare deţinut este asigurat cu 

spaţiu de cazare în mărime nu mai mică de 4 metri pătraţi pentru fiecare, iluminat natural 

şi artificial, încălzit şi ventilat conform normativelor de construcţii
1
. 

Aglomerarea este un subiect de relevanță directă pentru Mecanismul Național de 

Prevenire a Torturii. Toate serviciile și activitățile dintr-o închisoare vor fi negativ afectate 

dacă numărul persoanelor real deţinute depăşeşte numărul prevăzut iniţial prin norme. 

Calitatea vieții în detenţie scade semnificativ în aceste circumstanţe.   Supraaglomerarea 

într-o închisoare sau într-o anumită parte a ei, poate fi considerată drept condiţii inumane 

și degradante din punct de vedere fizic. 

Geamul din celulă nu corespunde dimensiunilor prevăzute din anexa 23 la Statutul 

executării pedepsei de către condamnați fiind de dimensiuni mai mici. Potrivit anexei 23 

mărimea geamului nu trebuie să fie mai mică de 1.2m - 0.9m, și trebuie să fie utilată cu 

oberliht pentru o ventilare adecvată.  

Ventilarea în celulă se efectuează printr-o țeavă instalată în perete din exterior spre 

interiorul celulei situată lîngă geam. Din declarațiile condamnaților această ventilare este 

insuficientă din motiv că nu se aerisește întreaga celulă și din această cauză pe pereți pe 

alocuri este mucegai.     
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 Hotărîrile Guvernului 583/26.05.2006 Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi //Monitorul Oficial 91-94/676, 16.06.2006. 
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În toate clădirile în care deţinuţii trebuie să locuiască, să muncească sau să 

convieţuiască ferestrele trebuie fie suficient de largi, încît deţinuţii să poată citi sau munci 

la lumină naturală, în condiţii normale, şi să permită pătrunderea aerului proaspăt, excepţie 

făcînd spaţiile în care există sisteme adecvate de aer condiţionat, lumina artificială trebuie 

să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu
2
. 

Veceul din celulă este de tip asiatic, starea igienică a acestuia este rea, veceul fiind un 

focar permanent de răspîndire a infecţiei. În speţă este evidentă nerespectarea din partea 

administraţiei a prevederilor art. 226 alin. (1) Cod de Executare, care prescrie obligaţia 

administraţiei de  a asigura posibilitatea condamnatului de a-şi satisface necesităţile 

fiziologice într-un mod decent şi curat.  Veceul este despărțit de restul celulei printr-o 

portieră şi răspîndeşte un miros urît în întreg spațiul celulei. 

 

                      
 

Condamnații au declarat că nu au acces permanent la apă, apa fiind asigurată conform 

unui grafic stabilit de administrația penitenciarului. Potrivit art. 228 alin.4 din Codul de 

Executare condamnatul trebuie să aibă permanent acces la apă. Din declarațiile șefului 

penitenciarului apa este livrată conform graficului  din cauza unor defecțiuni tehnice la 

rezervorul cu apă.  

                                                           
2
 Recomandarea comitetului de Miniștri ai statelor membre, referitoarea la regulile penitenciare europene REC 

(2006)2 



Cu referire la cele expuse şi în temeiul art.27 din Legea RM cu privire la avocaţii 

parlamentari nr.1349 din 17.10.1997, totodată ţinînd cont şi de faptul că Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului a constatat în repetate rînduri, în cauzele contra Republicii Moldova, 

încălcarea art.3 din Convenţie, prin deţinerea persoanelor în condiţii inumane şi 

degradante, în adresa Instituţiei penitenciare nr. 6, a fost înaintat un aviz privind 

înlăturarea încălcărilor stabilite şi repunerea în drepturi ale persoanei lezate. 
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