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RAPORT 

în baza vizitei de monitorizare efectuate 

la Garnizoana Comandamentului militar din mun.Chişinău 

 efectuate la 18.06.2013  
 

 În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la   18.06.2013, 

funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova Iurie Dubenco, Gheorghe 

Bosîi şi Tudosan Lilian au efectuat o vizită de monitorizare la Garnizoana 

Comandamentului militar din mun.Chişinău din cadrul Forţelor Armate ale Republicii 

Moldova. 

În cadrul vizitei s-a discutat cu comandantul garnizoanei Roman Vladimir şi şeful 

arestului garnizoanei Miron Dumitru. Au fost cercetate condiţiile materiale în care sînt 

deţinuţi militarii plasaţi în celule, de asemenea au fost înaintate  recomandări privind 

prevenirea acţiunilor de tortură  şi propuneri privind amenajarea celulelor în care sunt 

plasaţi militari, propuneri făcute în corespundere cu prevederile legale şi recomandările 

internaţionale.  

La momentul vizitei, în Garnizoana Comandamentului Militar mun. Chişinău erau 

deţinuţi 6 militari în termen, cu pedepse disciplinare.  

În acest sens a fost verificat şi temeiul procedural de deţinere a acestor persoane. 

Astfel în privinţa tuturor încarceraţilor erau întocmite în modul corespunzător, potrivit 

exigenţelor impuse de Regulamentul disciplinei militare, note de arest.  

În partea ce ţine de condiţiile de detenţie a militarilor în garnizoană au fost 

constatate schimbări esențial pozitive față de vizetele precedente. 
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Celulele erau curate, aerisite corespunzător. Celulele care sunt preconizate pentru 

deţinerea mai multor persoane în vizitele precedente erau echipate  doar cu platformă de 

lemn (cel. 10, 11, 12), la momentul vizitei erau dotate cu paturi separate. În celule nu au 

fost observate aşternuturi, din spusele comandantului unităţii acestea fiind eliberate doar 

pe parcursul nopţii ( saltele şi cuverturi). O carență depistată fiind lumina artificial slabă 

din cauza becurilor cu tensiunea joasă. 

În toate celulele au fost instalate geamuri, ceea ce  în cadrul vizetelor precedente a 

fost un subiect des abordat de Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii_ precum 

și de delegaţia Comitetului pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor 

Inumane sau Degradante al Consiliului Europei  (CPT)  în cadrul vizitei din 2001. 

Totodată au fost efectuate reparații capitale în veceu si baie, conform exigenților 

impuse de normele naționale și internaționale, fără a prejudicia drepturile și libertățile 

militarilor.  

Avocatul parlamentar salută și apreciază efortul depus de conducerea Ministerului 

Apărării pentru efectuarea reparației capitale în arestul disciplinar în vederea respectării 

drepturilor și libertăților militarilor în termen.  

Cu toate acestea, în cadrul monitorizării blocului administrativ au fost stabilite și 

unele neajunsuri. Astfel, în birourile militarilor cu serviciu prin contract pereții pe 

alocuri sunt deteriorați și mucegăiți. În unul din birouri tavanul este deteriorat și pe timp 

de ploaie se scurge apa în interiorul biroului. Practic în toate birourile mobilierul este 

uzat și necesită înnoit. Această stare de lucruri prezintă un pericol pentru sănătatea 

militarilor cu serviciu prin contract.     

 Conducîndu-mă de prevederile art.27 din Legea RM cu privire la avocaţii 

parlamentari nr.1349 din 17.10.1997 în adresa Ministerului Apărării va fi înaintat un 

aviz cu recomandări privind înlăturarea încălcărilor stabilite. 
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