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Raport: 

în baza vizitei preventive efectuate 

la Inspectoratul de Poliţie al raionului Ocnița 

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 Ocnița.  

În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu Șeful secției management al IPR 

Ocnița. 

Vizita s-a început la ora 13:45 şi a luat sfârşit la 14:15. 

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. 

La momentul vizitei în IDP al IPR Ocnița se dețineau două persoane 

arestate: 

1. M.A., transferat la data de 15.02.2014 din Penitenciarul nr.11, Bălți 

pentru efectuarea măsurilor de urmărire penală- 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; 
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2. V.I., se deținea din 15.02.2014 - 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.. 

Izolatorul de detenție preventivă din cadrul IPR Ocnița dispune de opt 

celule (din acestea doar două funcționabile), restul celulelor sunt sigilate. 

Celula nr.1 este preconizată pentru deținerea a două persoane, în celulă este 

instalat un pat cu două nivele pentru două persoane, masă și scaun fixate de 

podeaua celulei, instalație sanitară care este separată de restul celulei printr-un 

perete despărțitor, ceea ce permite persoanelor deținute de a-și satisface necestățile 

naturale în intimitate, lavoar funcționabil, stare sanitar-igienică a celulei este una 

bună. 

Celula este iluminată natural de o fereastra care se deschide ceea ce permite 

ventilarea celulei în mod natural și este fabricată din termopan în conformitate cu 

prevederile pct. 48 Anexei nr.2 al Ordinului MAI nr.223 din 06 iulie 2012.  Celula 

este conectată și la sistemul de ventilare artificială. 

 Iluminarea artificială  în celule este asigurată prin instalarea corpurilor de 

iluminat, instalate adîncit în perete sub nivelul tavanului cu ferestruică minimum 

de 40x30 cm,  acoperită la nivelul peretelui cu plasă metalică cu ochiul maxim 3x4 

cm în conformitate cu prevederile pct.53 Anexei nr.2 al Ordinului MAI nr.223 din 

06 iulie 2012. 

Celula nr.2 este perconizată pentru deținerea a  șase persoane, în celulă sunt 

instalate trei paturi cîte două niveluri preconizate pentru șase persoane, masă și 

două scaune pentru șase persoane. În rest condițiile sunt analogice cu ccondițiile 

celulei nr. 1 în afară de ferstere, care în celula nr.2 sunt două, fabricate conform 

standardelor naționale menționate mai sus. 

Din discuţiile private cu persoanele deţinute a fost stabilit că persoanele în 

cauză sunt hrănite o singură dată pe zi – fapt ce contarvine prevederilor pct. 77 

Anexei nr.1 la Ordinul MAI  nr.223 din 06 iulie 2012. 

 La primirea persoanelor în cauză acești  au fost supuşi examenului medical 

de către felcerul IDP.  

 În cadrul IDP al IPR Ocnița există de asemenea odaia pentru 

prepararea/încălzirea hranei, încăperea este dotată cu masă, scaune, dulap pentru 

păstrarea veselei, veselă, lavoar. 

Hrana persoanelor deținute este adusă deja preparată și încălzită de la 

restaurantul „Vivat” cu care IRP Ocnița are încheiat un contract. 

Plimbările persoanelor deținute au loc o dată pe zi cu durată de o oră. 

Baia deținuților: Izolatorul de detenție preventivă dispune de o cabină de 

duș care este amenajată cu încălzitor de apă, preconizată pentru o persoană. 

Persoanele deținute beneficiază de baie o dată la trei zile. 



Cabinetul medical medical este amenajat cu pat, masă, scaun, dulap pentru 

păstrarea medicamentelor, lavoar funcționabil. 

 

Reieșind din cele expuse propun de a înainta în adresa conducerii 

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

nr.1349 din 17.10.1997 cu privire la: 

1. 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. 

2.  Întreprinderea măsurilor urgente în vederea executării pct.  77. Anexei 

nr.1 la Ordinul MAI  nr.223 din 06 iulie 2012, care prevede, că  Asigurarea cu 

hrană se va efectua în conformitate cu:  

         a) Hotărârea Guvernului nr. 609 din 29.05.2006, “Privind aprobarea 

normelor minime de alimentaţie zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a 

detergenţilor”,  norma zilnică fiind stabilită nu mai puţin de 15 lei, fiind asigurată 

alimentarea de 3 ori pe zi;  

           b) alin.(6) art. 435 Cod contravenţional , potrivit cărora “persoanei 

reţinute  i se asigură cel puţin condiţiile prevăzute în Codul de executare al 

Republicii Moldova pentru persoanele supuse măsurii arestului preventiv”. 

 

Cu stimă, 

                                                                        Oleg Reaboi 

                                                                   Şef de reprezentanţă 
 

 

 

 

 

Ex. Iurie Boldesco 

 


