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RAPORT 

întocmit în bază vizitei preventive din 03.07.2014 

în Izolatorul de Detenţie Provizorie 

din Inspectoratul de Poliție Comrat  

 

 În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la  03 

iulie 2014, șeful Reprezentanţei Comrat a Centrului pentru Drepturile Omului din    

Mironova Svetlana a efectuat o vizită preventivă în IDP din Inspectoratul de Poliție 

Comrat. 

 Vizita în cauză a fost realizată în baza prevederilor art.30 din Legea nr.52 

„Cu  privire la avocatul poporului” şi a avut drept scop asigurarea protecţiei 

persoanelor deţinute împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, 

inumane sau degradante, în locurile unde se pot afla  persoane private de libertate, 

plasate la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori 

consimţămîntul său tăcit. 

Impedimente sau restricţii în vederea realizării vizitei nu au fost atestate. În 

cadrul vizitei au fost purtate discuții cu ofițerii de serviciu Mitioglo N. și Garaba 

V., santinela din Izolator Vornicoglo S., Cînev F.. 

La ora efectuării vizitei, în IDP erau deținute două persoane. Minori și femei 

nu erau deținuți.  
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Condiţii de detenţie. În prima parte a vizitei au fost verificate condiţiile de 

detenţie a persoanelor în cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie din  

Inspectoratul de Poliţie Comrat. Persoanele reținute erau plasate în celula nr.5. 

Starea sanitaro-igienică a acestei celule era bună, fiind curat și bine aerisit.  Apa 

potabilă este asigurată permanent de la apeduct, sistemul de canalizare 

funcționează. Deținuții erau asigurați cu saltele și plapume din izolator, lenjeria de 

pat este personală. Celulele în care nu erau deținute persoane erau sigilate. La ora 

efectuării vizitei, persoana reținută F. se afla la întîlnire cu avocatul. F. a cerut să 

amîne sau să anuleze întîlnirea din cauza bolii. 

În a doua parte a vizitei au fost purtate discuții cu persoanele reținute. 

Persoanele reținute au declarat că la plasarea în Izolator au fost examinați de 

felcerul din izolator, li s-a asigurat dreptul de a face legătura cu familia, a fost 

numit un avocat.  

În urma verificării încăperilor izolatorului nu au fost atestate schimbări 

comparativ cu vizita precedentă (din 30.04.2014). 

O carență atestată în cadrul vizitelor efectuate pe parcursul unei perioade 

îndelungate, este starea nesatisfăcătoare a camerei pentru repartizarea hranei. În 

camera pentru repartizarea hranei predomina un miros neplăcut, lipsește dulapul 

pentru păstrarea veselei, vesela pentru transportarea și repartizarea hranei este din 

masă plastic și se păstrează pe masă. Lipsesc vasele pentru primirea hranei 

persoanelor în detenție. În lavoar robinetul este instalat necorespunzător.  

Condițiile atestate nu corespund prevederilor p.79 capX ”Mîncarea trebuie 

să fie pregătită şi servită în condiţii igienice” și p.56. Ordinul  MAI Nr.223 din 06 

iulie 2012 ”Camera de repartizare a hranei se dotează cu veselă din inox, dulapuri 

pentru păstrarea veselei, două chiuvete pentru spălarea veselei, frigider şi apeduct.” 

 Aceeași situație este și în punctul medical, în care lipsește frigiderul, 

medicamentele fiind păstrate în noptieră, dulapul și utilajele necesare lipsesc, nu 

sînt instalații sanitare, lipsește geamul. Aceste condiții nu corespund exigențelor  

p.57. Ordinul  MAI Nr.223 din 06 iulie 2012 Punctul medical se dotează cu masă, 

scaune, dulap, safeu şi frigider pentru păstrarea medicamentelor, chiuvetă, 

banchetă  pentru examinarea medicală. 

Starea sanitaro-igienică a camerei de duș atestată în cadrul vizitei este 

nesatisfăcătoare. Insatalațiile sanitare sînt uzate. Doar 2 robinete din cele 5 

instalate sînt funcționale. În încăpere lipsește geamul. Pereții sînt pe alocuri 

acoperiți cu mucegai, teracota de pe podea pe alocuri lipsește și predomină un 

miros de umezeală.  Încăperea dată nu a fost aerisită de mult timp.  Condițiile 



atestate în camera de duș pot fi considerate drept condiții inumane și degradante. În 

Izolatorul de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din Comrat 

persoanelor în detenție, pentru perioada aflării în Izolator le sînt lezate drepturile 

garantate de stat. 

 În camera de interogări lipsește iluminarea (becul electric nu 

funcționează), ceea ce creează probleme în activitatea avocaților și procurorilor. 

În legătură cu carențele atestate în cadrul vizitei precedente a fost înaintat 

aviz în adresa Șefului Inspectoratului de Poliție Comrat Alexandru Coinac. Pe 

marginea recomandărilor înaintate de avocatul parlamentar pînă în prezent nu a 

fost întreprins nimic. Șeful Inspectoratului de Poliție Comrat a informat CpDOM 

(scisoarea nr.1416 din 12.03.2013), că a fost înaintată  o scrisoare în adresa șefului 

Direcției de Poliție UTA Găgăuzia pentru a dispune alocarea de surse financiare 

necesare pentru lichidarea carențelor atestate și asiguarea condțiilor necesare de 

detenție în IDP. În legătură cu faptul că  pentru această perioadă nu s-a întreprins 

nimic, la acest capitol Reprezentanța CpDOM în UTA Găgăuzia va întocmi un 

proiect–aviz în adresa Direcției de Polițe UTA Găgăuzia.  

În cadrul verificării Registrelor din Inspectorat și dosarelor personale  a fost 

stabilit,  că documentele procesuale care confirmă detenția persoanelor sînt 

întocmite conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.223 din 

06.07.2012. 

Registrul de evidență a vizitatorilor este completat cu  încălcări,  nu este 

indicat timpul vizitei.  

  

Şeful Reprezentanţei în UTA Găgăuzia      

a Centrului pentru Drepturile 

Omului din Moldova                                                          Svetlana MIRONOVA 


