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În baza vizitei preventive efectuată 

În izolatorului de detenţie preventivă 

Din Inspectoratul de Poliţie a raionului  

 Cantemir  din 26.02.2014 

 

 

        În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii,conform 

art. 28,29.45 din Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului aprobat prin 

Hotărărea Parlamentului nr.57 din 20.03.2008, în temeiul art. 24,25 din Legea cu 

privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, la data de 26.02.2014 seful 

Reprezentanței Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului și consultantul superior 

al Reprezentanţei Cahul Cioroi Maxim au efectuat o vizită preventivă în  

Inspectoratul de Poliţie din raionul Cantemir inclusiv Izolatorul de detenţie 

preventivă. Vizita a durat între orele 11
50 

– 13
15

 . Scopul vizitei a fost verificarea 

condiţiilor de detenţie a persoanelor deţinute și a respectării drepturilor lor 

constituţionale. 

    Vizita s-a început cu discuţia cu şeful Inspectoratului de Poliţie Cantemir loc.-

colonel de poliţie Tomoianu Anatol. Următoarea etapă a vizitei a fost verificarea 

Izolatorului de detenţie provizorie. În cursul verificării am fost însoţiti de șeful 
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inspectoratului de poliție Cantemir Tomoianu Anatolii și ofițerul de serviciu a 

Inspectoratului  maior de poliție Bostan Nicolai. 

 La momentul vizitei în Izolatorul  Inspectoratului  de Poliţie Cantemir erau  

plasate zece persoane cu statut de prevenit procesual-penal: 

În celula nr.1erau plasați: 

-  U.S.  locuitor  s.Antonești  r. Cantemir  reținit  pe data de 23.02.2014  pe 

art.166 CPC RM pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.172 CP 

RM. 

- S.A.,  locuitor  al or. Cantemir  a fost arestat pentru comiterea infracțiunei 

prevăzută de art.186 CPC RM și etapat din Penitenciarul nr.5 Cahul pe 

data de 25.02.2014 la Instanția de judecată Cantemir. 

În celula nr.2, 

- V.O., locuitor al  or. Cantemir a fost arestat pentru comiterea infracţiunii 

prevăzute de art.186 CP RM și etapat din Penitenciarul nr.5 Cahul pe data 

de 25.02.2014 la Instanția de judecată Cantemir. 

- C.D.,locuitor al s.Lingura  r.Cantemir  a fost arestat pentru comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 172 CP  RM  și etapat din Penitenciarul nr.5 

Cahul pe data de 25.02.2014 la Instanția de judecată Cantemir. 

În celula nr.3, 

- C.V., locuitor  s. Antonești  r. Cantemir  a fost arestat pentru comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 172 CP  RM  și etapat din Penitenciarul nr.5 

Cahul pe data de 25.02.2014 la Instanția de judecată Cantemir. 

- U.B.,  locuitor  s.Antonești  r-ul Cantemir  reținit  pe data de 23.02.2014  

în baza art.166 CPC RM pentru comiterea infracţiunii prevăzute de 

art.172 CP RM. 

În celula nr.4, 

- G.I., locuitor  s.Antonești  r. Cantemir  reținut  pe data de 23.02.2014  în 

baza  art.166 CPC RM pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.172 

CP RM. 

-  I.N., locuitorul or. Anenii Noi care a fost reținut pe data de 25.02.2014 în 

or.Cantemir ca persoană aflată în căutare de Inspectoratul de poliție din 

r.Sîngerei.  

În celula nr. 5 care nu este amenajată pentru deținerea persoanelor mai mult de trei 

ore erau plasați: 

-  D.I.,  locuitor  s. Cania  r-ul Cantemir  reținit  pe data de 25.02.2014  în 

baza art.166 CPC RM pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.155 

CP RM. 

- C.I.,locuitor  or.  Leova  care a fost arestat pentru comiterea infracţiunii 

prevăzute de art.186 CP RM și etapat din Penitenciarul nr.5 Cahul pe data 

de 25.02.2014 la Instanția de judecată Cantemir 

 

1.Condiţiile de detenţie 

 

    În izolator sînt  patru celule funcţionale  cu capacitate de  două persoane. 

Suprafaţa declarată a celulelor permite conform normelor naţionale deţinerea 



concomitentă a două persoane. Fiecare celulă este asigurată cu bloc sanitar compus 

din chiuvetă cu apă curgătoare şi toaletă turcească care este despărţită print-un 

perete cu o înălţime de 1,5 m ceea ce permite păstrarea intimităţii în cursul 

satisfacerii necesităţilor fiziologice. Iluminarea celulelor este asigurată printr-un 

bec amplasat deasupra uşii care este asigurat cu plasă de protecţie. Iluminarea 

naturală este asigurată de o fereastră care este amplasată vis-a vis de uşă. În 

principiu dimensiunile ferestrelor asigură ventilarea naturală normală însă 

iluminarea naturală a celulei poate fi considerată normală numai cumulativ cu cea 

artificială, într-un cuvînt în caz de deconectare a energiei electrice iluminarea 

naturală nu va avea intensitatea necesară conform recomandărilor CPT-ului 

(posibilitatea de a citi normal). Starea sanitară a celulelor este satisfăcătoare, 

deţinutilori li s-a oferit lenjerie de pat curată, care este schimbată la 1,5 – 2 

săptămîni. Izolatorul este asigurat cu duş, care e aprovizionat cu apă caldă şi rece.   

Alimentarea se efectuează de trei ori pe zi,  livrarea alimentelor se efectuează de la 

o cafenea cu care inspectoratul de poliţie are încheiat contract de livrare a 

produselor alimentare. Bucătăria unde se repartizează produsele alimentare este 

asigurată cu veselă de inox, există chiuvetă care este funcţională.  IDP are o curte 

de plimbare cu suprafaţa aproxmativ de 16 metri pătraţi. 

 

2.Asigurare drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP 

 

În cursul discuţiei individuale cu persoanele care erau deținute în izolator a fost 

relatat faptul că la plasare în izolator au fost examinați de către lucrătorul medical, 

pe parcursul aflării lor în IDP nu au fost supuși  relelor tratamente din partea 

colaboratorilor  inspectoratului.  Rudele sînt la curent despre locul şi motivul 

deţinerii lor în custodia statului, apărarea persoanelori deținute este oferită de către  

aparatori.  Din discuție cu reținuții U.S., U.B.  și G.I. care au fost reținuți pe data 

de 23.02.2014 s-a constatat că nu au beneficiat zilnic de plimbare la aer liber, drept 

care este  prevăzut în p.170 din  Statutul executării pedepsei de către condamnaţi  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006 şi în corespundere cu 

art.215 al Codului de Executare, care declară că fiecare deţinut beneficiază de 

plimbări zilnice cu durată de 1 oră. 

     În urma verificării dosarelor personale ale deținuților a fost stabilit că 

documentele procesuale care confirmă reţinerea şi aplicarea măsurii privative de 

libertate sunt întocmite conform Ordinului nr.223 al Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

3.Asistenţa medicală  

       În cadrul izolatorului activează un cabinet medical care este dotat cu masă, 

scaune, dulap, chiuvetă, banchetă pentru examinarea medicală. Există  

medicamente pentru acordarea primului ajutor medical care se păstrează într-un 

dulap de sticlă, frigiderul lipseşte. Practic condiţiile  din cabinetul medical   

corespund prevederilor  p.57 al Ordinului nr.223 MAI RM.  Actele de examinare 

medicală a persoanelor plasate în izolator  sunt sistematizate de lucrătorul medical 

şi să păstrează în mapă aparte.   



 

De asemenea în cadrul vizitei au fost verificate următoarele registre: 

 

   -    Registrul de evidenţă a persoanelor reţinute în IDP. 

- Registrul privind scoaterea persoanelor din celule pentru efectuarea acţiunelor 

de ancetă şi şedinţe în judecată. 

- Registrul acordării asistenţei medicale reţinuţilor. 

- Registrul de evidenţă  a persoanelor reţinute în IDP de organizarea 

plimbărilor la aer liber. 

Toate registrele din cadrul IDP să completează conform prevederilor Ordinul 

nr.223 al MAI PM. 

În urma vizitei  sa stabilit căregistrul de evideţă a persoanelor care vizitează  

inspectoratul de poliţie prevăzut   de Ordinului al MAI RM nr. 337 din 

04.10.2012nu se complectează.  

 

 Atestând situaţia   în urma vizitei din   26.02.2014 am ajuns la concluzia că este 

necesar de a intocmi  şi înainta  spre aprobare avocatului parlamentar un proiect de 

Aviz în temeiul art.27 din Legea nr.1349 din 17.10.1997 cu privire la «Avocaţii 

parlamentari»în adresa şefului Inspectoratului de poliţie  Cantemir.    

 

 

 

 

Şeful Reprezentanţei Cahul a CpDOM 

CRAVCENCO Anatol 
 

 

 
 

 

 

 

 


