
 

Dlui Anatol MUNTEANU 

       Avocat parlamentar,  

       Director al Centrului pentru 

        Drepturile Omului din Moldova  

 

 

R A P O R T  

în baza vizitei preventive efectuate 

la Inspectoratul de Poliţie raionului Edineţ 

din 19 februarie 2014 

 

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

de 19 februarie 2014, împuternicitul avocatului parlamentar  Iurie Boldesco a 

efectuat o vizită preventivă la Inspectoratul de Poliţie raionului Edineţ.  

În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu dl. Alexandru Rusu – Șef al IPR 

Edineț. 

Vizita s-a început la ora. 10:40 şi a luat sfârşit la 11:20 

În cadrul vizitei au fost cercetate condiţiile materiale în care sunt deţinute 

persoane plasate în custodia poliţiei, precum şi recomandările înaintate privind 

prevenirea acţiunilor de tortură şi propuneri privind amenajarea celulelor în care 

sunt plasate persoane reţinute, care ar corespunde recomandărilor naţionale şi 

internaţionale. 

Izolatorul de Detenție preventivă este format din  patru celule cu aria cîte 

12 m
2
. fiecare. 

Celula nr.1 este preconizată pentru deținerea a patru persoane,  în celula 

sunt instalate două paturi cîte două nivele preconizate pentru patru persoane, masă 

și un scaun pentru patru persoane. Starea sanitar-igienică a celulei este curată. 

În celulă este instalat lavoar funcționabil și instalație sanitară separată de 

restul celulei cu un perete despărțitor, ceea ce permite persoanelor deținute de a-și 

satisface necestățile naturale în intimitate. 

Celula nr.2 este preconizată pentru deținerea a trei persoane, în celula sunt 

instalate trei paturi de un nivel preconizate pentru trei persoane, masă și un scaun 

pentru trei persoane. Starea sanitar-igienică a celulei este curată. 
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În celulă este instalat lavoar funcționabil și instalație sanitară separată de 

restul celulei cu un perete despărțitor, ceea ce permite persoanelor deținute de a-și 

satisface necestățile naturale în intimitate. 

Celula nr.3 este preconizată pentru deținerea a patru persoane,  în celula 

sunt instalate două paturi cîte două nivele preconizate pentru patru persoane, masă 

și un scaun pentru patru persoane. Starea sanitar-igienică a celulei este curată. 

În celulă este instalat lavoar funcționabil și instalație sanitară separată de 

restul celulei cu un perete despărțitor, ceea ce permite persoanelor deținute de a-și 

satisface necestățile naturale în intimitate. 

Celula nr.4 este preconizată pentru deținerea a patru persoane,  în celula 

sunt instalate două paturi cîte două nivele preconizate pentru patru persoane, masă 

și un scaun pentru patru persoane. Starea sanitar-igienică a celulei este curată. 

În celulă este instalat lavoar funcționabil și instalație sanitară separată de 

restul celulei cu un perete despărțitor, ceea ce permite persoanelor deținute de a-și 

satisface necestățile naturale în intimitate. 

La momentul vizitei, în Izolatorul de Detenţie Preventivă al IPR Edineț se 

dețineau 4 persoane: 

1.T.P., arestat din 11.02.2014 se deține în IDP din aceeași dată, fapt ce 

contravine prevederilor art. 175
1
 al Codului de executare  al Republicii Moldova 

nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, reţinerea, ca măsură procesuală de 

constrângere, de pînă la 72 ore și prevederilor pct.4 Anexei nr.1 al Ordinului MAI 

nr.223 din 06.07.2012 care prevede  că: - în izolatoarele de detenţie provizorie ale 

Ministerului Afacerilor Interne se deţin persoanele a cărei reţinere constituie  un 

termen de 72 de ore pentru adulţi şi 24 ore pentru minori. 

 2. B.O., arestat din 13.02.2014 se deține în IDP din aceeași dată, fapt ce 

contravine prevederilor art.  175
1
 al Codului de executare  al Republicii Moldova 

nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, reţinerea, ca măsură procesuală de 

constrângere, de pînă la 72 ore și prevederilor pct.4 Anexei nr.1 al Ordinului MAI 

nr.223 din 06.07.2012 care prevede  că:  în izolatoarele de detenţie provizorie ale 

Ministerului Afacerilor Interne se deţin persoanele a cărei reţinere constituie  un 

termen de 72 de ore pentru adulţi şi 24 ore pentru minori; 

3.B. G. reținut la 18.02.2014; 

4.S. M., arestat din 13.02.2014, se deține în IDP din aceeași dată, fapt ce 

contravine prevederilor art. 175
1
 al Codului de executare  al Republicii Moldova 

nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, reţinerea, ca măsură procesuală de 

constrângere, de pînă la 72 ore și prevederilor pct.4 Anexei nr.1 al Ordinului MAI 

nr.223 din 06.07.2012 care prevede că: în izolatoarele de detenţie provizorie ale 

Ministerului Afacerilor Interne se deţin persoanele a cărei reţinere constituie  un 

termen de 72 de ore pentru adulţi şi 24 ore pentru minori. 

Din discuţiile private cu persoanele deţinute, s-a stabilit că asupra lor nu a 

fost aplicată violenţa fizică, nici psihică. La primirea persoanelor în cauză aceștea 

au fost supuse examenului medical de către felcerul IDP. Pretenţii la condiţiile 

izolatorului deţinuţii nu au. 



Astfel, în urma vizitei preventive din 29 iulie 2011 la izolatorul menţionat 

şi avizului avocatului parlamentar nr. 06-2/58 din 19 august 2011, condiţiile de 

deţinere în izolator au fost modificate esenţial, pereţii celulelor sunt de culoare 

albă, a dispărut mirosul specific, neplăcut, în celule, plăcile metale de pe ferestrele 

celulelor au fost dezinstalate.  

Ferestrele celulelor sunt fabricate din termopan, se deschid, ceea ce permite 

pătrunderea aerului proaspăt în celula și a luminii naturale, corespund normelor și 

standardelor naționale.  

Cu privire la iluminaţia artificială, Vă comunic că este una satisfăcătoare,  

corespunde cerinţelor art.11 al Regulilor ce ţin de Standardizarea Minimă privind 

Tratamentul Deţinuţilor adoptate de către Primul Congres al Naţiunilor Unite 

privind Prevenirea Crimei şi Tratamentului Infractorilor, de la Geneva din 1995 și 

pct 48 Anexei nr.2 al Ordinului MAI nr.223 din 06.07.2012.      

Plimbările deţinuţilor au loc  zilnic în curtea de plimbări a izolatorului cu 

durata de o oră pe zi. 

 Alimentaţia deţinuţilor corespunde standardelor naţionale, hrana este adusă 

deja preparată, caldă, de trei ori pe zi de la cafeneaua __________ în conformitate 

cu prevederile pct.77  al Anexei nr.1 din Ordinul MAI nr.223 din 06.07.2012, care 

se repartizează în odaia specializată pentru prepararea și încălzirea hranei, dotată 

cu masă, scaune, frigider, dulap în care se păstrează vesela necesară, lavoar. 

Baia deținuților: se efectuiază o dată în 3 zile în cabina de duș amenajată cu 

încălzitor de apă, este preconizat pentru o persoană. 

În izolator nu există maşina de spălat, însă toată lengeria se curăţă la 

instituţia specializată cu periodicitatea de odată pe săptămână. 

Reieșind din cele expuse propun de a înainta în adresa conducerii 

Inspectoratului de Poliție Edineț un aviz cu recomandări în temeiul art.27 al Legii 

nr.1349 din 17.10.1997 cu privire la întreprinderea măsurilor în vederea respectării 

prevederilor  art. 175
1
 al Codului de executare  al Republicii Moldova nr. 443-XV 

din 24 decembrie 2004, reţinerea, ca măsură procesuală de constrângere, de pînă la 

72 ore și prevederilor pct.4 Anexei nr.1 al Ordinului MAI nr.223 din 06.07.2012 

care prevede că: în izolatoarele de detenţie provizorie ale Ministerului Afacerilor 

Interne se deţin persoanele a cărei reţinere constituie  un termen de 72 de ore 

pentru adulţi şi 24 ore pentru minori. 

 

Cu stimă, 

                                                                                                 Oleg Reaboi 

                                                                                  Şef de reprezentanţă 

 
 

Ex. Iurie Boldesco 

 


