
 

CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA 
 

 

 

ЦЕНТР ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА В 

МОЛДОВЕ 

  

THE  CENTER  FOR  

HUMAN RIGHTS 

 OF MOLDOVA 

 

 

MD-2012, Moldova, Chişinău,   Tel: 234 – 800; Fax: 225 – 442 

str. Sfatul Ţării, 16  E-mail: cpdom@mdl.net  

                                                                                                                               

 nr.      

la nr. 
 

din 
     

 

 

 

RAPORT 

în baza vizitei preventive efectuate 

la Inspectoratul de Poliţie al sectorului Buiucani,  

municipiul Chişinău efectuată 

la 27 martie 2014 

 

 

 mun. Chișinău                                                                                         31 martie 2014 

 
În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la data de 27 

martie 2014, funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului, Iurie Dubenco şi Gheorghe 

Bosîi au  efectuat o vizită preventivă la Inspectoratul de Poliţie al sectorului Buiucani, mun. 

Chişinău. 

Astfel la momentul vizitei în Inspectoratul de Poliţie sector. Buiucani  se deţinea o 

persoană. Totodată din declaraţiile şefului Instituţiei persoanele care sunt reţinute conform 

art. 166 Cod de Procedură Penală sunt deţinute în cadrul IP Buiucani  pe un termen de cel 

mult 3 ore, după care sunt escortaţi în  Penitenciarul nr. 13 sau la IDP a Direcției de Poliţie a 

mun. Chişinău. Persoanele care sunt reţinute sau arestate în cadrul dosarelor penale, după 

necesitate sunt escortate pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală, după care în 

aceeaşi zi sunt returnate în Instituţia Penitenciară nr. 13. Examinînd registrele întocmite în 

cadrul Inspectoratului , acestea sunt completate corect, sunt cusute, conţin un borderou, 

precum şi sunt completate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5, din 05.01.2004 al 

Ministrului Afacerilor Interne ți Ordinului nr. 223 MAI.  

Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al sectorului 

Buiucani nu este utilizat, totuși în incinta acestuia fiind deținut un arestat. În cele trei celule 
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nu au ferestre şi constituie celulele de detenţie provizorie pe termene mici a persoanelor 

aflate în custodia poliţiei. Practic în celulele este întuneric.  

Din discuțiile cu persoana plasată                                , acesta a declarat că pe 

parcursul deținerii în inspectoratul de poliție Buiucani nu este asigurat cu hrană, la fel 

accesul la veceu fiind dificil.  

Șefului secției management operațional i s-au înaintat recomandări verbale în vederea 

sigilării încăperilor izolatorului, precum și necesitatea de a asigura cu apă potabilă deținuții. 

 La fel acestuia i s-a solicitat de a asigura accesul persoanelor deţinute la veceu, 

pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice. În acelaşi timp este necesară asigurarea 

deţinuţilor cu hrană de 3 ori pe zi. 

 

 Consultant principal  

Serviciul investigații și monitorizare                                               Gheorghe Bosîi 
 

 

 

 


