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RAPORT 

în baza vizitei preventive la 

Inspectoratul de poliție sectorul Ciocana 

efectuată la 24 martie  2014 

 

 

mun. Chișinău                                                                                       31 martie 2014 

   

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

24 martie 2014, funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului, Gheorghe Bosîi şi 

Iurie Dubenco au  efectuat o vizită preventivă la Inspectoratul de Poliţie al sectorului 

Ciocana, mun. Chişinău. 

Astfel la momentul vizitei în Inspectoratul de poliție  nu se deţinea nici o 

persoană. Totodată din declaraţiile șefului IP CIOCANA, Ion Gojan, persoanele care 

sunt reţinute conform art. 166 Cod de Procedură Penală sunt deţinute în cadrul IP 

Ciocana pe un termen de cel mult 3 ore, după care sunt escortaţi în Instituţia 

Penitenciară nr. 13 sau la Izolatorul de detenție provizorie din cadrul 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 secției de gardă a instituției, 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, precum 

și Ordinului 223 MAI.  

În cele 3 camere de detenție a Inspectoratului de Poliţie al sectorului Ciocana, 

persista problema iluminării naturale şi artificiale. Astfel, cele trei celule nu au 

ferestre şi constituie celulele de detenţie provizorie pe termene mici a persoanelor 

aflate în custodia poliţiei. Practic în celulele este întuneric. Din această cauză 

preveniţii au posibilitatea de a ieşi în antreul Instituţiei Speciale, unde există acces la 

lumină.                   
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   Celulele sunt prevăzute pentru deţinerea pe termene scurte 

                                  
 

Specific pentru celulele de detenție este lipsa mobilierului – pat, masă, fiind 

prezente doar scaune. Acest fapt a fost explicat de către șeful Instituției prin 

perioadele scurte în care se deţin persoanele plasate în custodia poliţiei, precum şi de 

dimensiunile mici ale celulelor- pînă la 2 m
2
.  

Dotarea parţială cu mobilier,                                       

 
   

La fel s-a înaintat recomandarea de a întreprinde măsuri în vederea  amenajării     

ferestrelor în celule, astfel încît lumina soarelui să poată pătrunde.  

       

Consultant principal în cadrul 

Serviciului investigaţii şi monitorizări                                     Gheorghe  Bosîi 

 


