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RAPORT 

(în baza vizitei preventive efectuate 

 la Inspectoratul de Poliţie Basarabeasca din 12 aprilie 2013) 

 

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la  12 aprilie 2013 

specialistul principal de la Reprezentanţa Centrului pentru Drepturile Omului  în Comrat  Reguş 

Svetlana a  efectuat o vizită în Izolatorul de detenţie provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratului 

de Poliţie Basarabeasca. 

Scopul vizitei a fost de a verifica condiţiile de detenţie a persoanelor deţinute şi a 

respectării drepturilor lor constituţionale.  

În cadrul vizitei sau purtat discuţii cu: maiorul de poliţie-Costru Al. şi plutonierul    

Berestean I.. 

La ziua efectuării vizitei în Izolator  se deţinea o persoană- după judecată.  

 

1. Condiţiile de detenţie 

Persoana deţinută era plasată în celula nr.1 fiind asigurată cu plapumă, saltea, pernă şi 

lingerie de pat. Celula n.1 a fost reparată recent şi corespunde condiţiilor necesare de detenţie a 

persoanelor, fiind bine aerisită, luminoasă şi dotată cu inventarier necesar. O carenţă depistată în 

celula nr.1 a constituit faptul că instalaţiile sanitare nu sunt asigurate cu apă de la apeduct. Apa 

potabilă este asigurată permanent, fiind prestată în vase de masă plastică.  Acest fapt  fiind 

discutat cu plutonierul de serviciu, ultimul a explicat că sistemul de canalizare este vechi şi în nu 

funcţionează, fapt care a cauzat deconectarea instalaţiilor sanitare din celulă de la apeduct. În 

camera de duş, veceu şi camera pentru păstrarea şi separarea hranei instalaţiile sanitare sunt 

conectate la apeduct  şi sistemul de canalizare funcţionează. 

Celulele nereparate la ziua efectuării vizitei erau sigilate.  

 

2.Asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP 
În cadrul vizitei s-au purtat discuţii confidenţiale cu persoana deţinută în IDP din cadrul 

IRP Besarabeasca. Acţiuni de maltratare din partea colaboratorilor de poliţie nu a fost invocate, 

fiindu-i asigurat dreptul la apărare, dreptul de a informa rudele despre locul aflării. Totodată 

acesta a declarat că nu ţine minte dacă a fost sau nu supus controlului medical la momentul 

plasării în IDP  a IRP  Basarabeasca. 
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3. Asistenţa medicală 
Pînă în prezent nu a fost rezolvată problema angajării unui felcer şi a instituirii 

cabinetului medical. Asistenţa medicală este oferită la solicitare de medicii de la salvare. 

 A rămas nesoluţionată şi problema asigurării cu preparate medicale. Medicamentele 

practic lipsesc, iar cele prezente sînt păstrate în seiful plasat în camera pentru interogări, fapt care 

contravine prevederilor p.57 Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.223 din 06 iulie 2012
1
 

În urma verificării dosarului personal s-a stabilit că documentele procesuale care 

confirmă detenţia sunt întocmite conform anexei nr. 19 a Ordinului MAI nr. 223 din 06 iulie 

2012. În dosar lipseşte fişa de examinare medicală a deţinutului la plasarea în Izolator
2
.  

Cu referire la cele expuse şi 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 şi întru înlăturarea 

încălcărilor stabilite cu repunerea în drepturi ale persoanei lezate, Reprezentanţa CpDOM din 

UTA Găgăuzia recomandă: 
 

 

RECOMANDĂRI: 

1. A întreprinde măsuri organizatorice  privind asigurarea condiţiilor minime de 

detenţie în celulele care funcţionează;.  

2. A amenaja şi dota cu cele necesar punctul medical în Inspectoratul raional de 

Poliţie  Basarabeasca; 

3. A asigura cu medicamente necesare Izolatorul de Detenţie Provizorie din cadrul 

IRP Basarabeasca. 

4. Întreprinderea măsurilor necesare întru repararea sistemului de canalizare; 

5. Repararea şi dotarea cu utilaj necesar a celulelor  Nr.3-8. 

 

  

Şeful Reprezentanţei Comrat  

Centrului Pentru Drepturile Omului    

din Moldova                                                                          SVETLANA MIRONOVA 

 
Executor: Reguş S.  

Tel:0-298-2-51-05 

                                                           
1 p. 57  Ordinul MAI nr. 223 din 6 iulie 2012.” Punctul medical se dotează cu masă, scaune, dulap, safeu şi frigider pentru 

păstrarea medicamentelor, chiuvetă, banchetă  pentru examinarea medicală” 

. 
2     P.19 Ordinul MAI nr. 223 din 6 iulie 2012 „La primirea sau predarea  persoanelor reţinute în/din IDP,  acestea, în mod 

obligatoriu vor fi supuse examenului medical de către felcerul IDP, cu întocmirea actului respectiv, iar ulterior, vor fi 

supuse dezinfecţiei sanitare”.  
 

 


