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                                                                                Drepturile Omului  din Moldova 

RAPORT 

Întocmit în urma vizitei efectuate în  

Inspectoratul raional de Poliţie Ceadîr-Lunga 

 şi Izolatorul din cadrul acestuia. 

 

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

ianuarie 2014 funcţionarul Reprezentanţei Centrului pentru Drepturile Omului 

Rudevici Serghei a efectuat o vizită preventivă în IDP din cadrul Inspectoratului 

Raional de Poliţie Ceadîr-Lunga. 

Vizita în cauză este efectuată în baza prevederilor art. 23
1 

din Legea nr. 

1349, «Cu privire la avocaţii parlamentari», şi are drept scop de a asigura protecţia 

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

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

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

consimţămîntul său tacit.  

Careva impedimente sau restricţii în vederea realizării mandatului grupului 

de vizită nu au fost atestate. 

Vizită a început la 12:35 și sa finalizat la 13:50. Scopul vizitei a fost de a 

verifica condiţiile de detenţie a persoanelor deţinute și  respectarea drepturilor lor 

constuționale. 

La momentul vizitei în Izolator se deţineau 3 persoane – escortați pentru 

examinarea cauzelor în judecată. Deținuții au fost etapați din IP-5 Cahul la ora 

10:20 în legătură cu ședința de judecată și erau plăsați în celula №4, destinată 

pentru plasarea a trei persoane. 

Plîngeri de la persoanele deţinute nu au parvenit. 

În cadrul vizitei au fost examinate încăperile Izolatorului, chimbări cu 

privire la condiţiile de detenţie nu au fost atestate. Starea generală a încăperilor 

Izolatorului este bună.  
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Camera pentru duş şi veceul sunt bine aerisite, curate, instalaţiile sanitare şi 

sistemul de canalizare sunt funcţionabile, apă este, apa caldă este asigurată de la 

boilerul din Inspectorat.  

Cabinetul medical este dotat cu medicamente necesare pentru acordarea 

primului ajutor medical. Starea cabinetului medical comparativ cu vizita 

precedentă nu a suferit schimbări. 

În urma verificării Registrelor din Inspectorat a fost stabilit că documentele 

procesuale ale  Izolatorului sunt întocmite conform Ordinului Ministerului 

Afacerilor Interne nr.223 din 06 iulie 2012. 

 

 

Şeful Reprezentanţei  

din UTA Găgăuzia a CpDOM                                       Svetlana MIRONOVA 

 

 
 
  


