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Nr. 4033 din 06.09.2018
D-lui Mihail COTOROBA1
Avocat al Poporului (Ombudsman)
tnun. Chişinău str. Sfatul Ţării - 16

NOTĂ INFORMATIVĂ
Stimate D-le Avocat,

la Raportul D-tră Nr.07-5/38-1249 din 03.08.2018, Conducerea 1P Basarabeasca Vă
informează că,
în urma vizitei preventive efectuate la IDP a IP Basarabeasca Ia data de 5 iulie 2018. de către
Avocaţii Poporului, au fost înaintate conducerii IP un şir de recomandări pentru înlăturarea
lacunelor depistate şi anume:
1. Informarea colaboratorilor despre activitatea şi atribuţiile Consiliului pentru Prevenire a
Torturii - la şedinţa cu întreg efectivul s-a dat citire Raportului sus menţionat cu aducerea la
cunoştinţă despre activitatea şi atribuţiile CpPT, proces verbal nr.32 din 24.08.2018 .
2. Actualizarea panourilor informative din cadrul IP cu privire la instituţiile ce pot fi apelate în
caz de încălcări ale drepturilor persoanelor reţinute/deţinute - toate panourile informative au fost
renovate.
3. Identificarea unor proceduri/mecanisme clare în cadrul IDP privind plîngerile confidenţiale
adresate de către deţinuţi procurorilor, Avocatului Poporului privind rele tratamente/ alegaţii la
tortură pretinse a fi suferite în Izolator - în urma coordonării cu Procurorul r-lui Basarabeasca,
s-au stabilit unele proceduri pentru a nu fi încălcate drepturile deţinuţilor la plîngeri
confidenţiale.
4. Asigurarea persoanelor reţinute/deţinute cu informaţii în scris despre drepturile de care
dispune prin art. 64 din CPP, inclusiv dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa. Precum
şi explicarea drepturilor şi obligaţiunile acestora - acest punct s-a îndeplinit şi pînă la momentul
verificării fără careva abateri.
5. Excluderea cazurilor de deţinere a persoanelor în incinta IDP mai mult de 72/48 de ore actualmente, aceste cazuri s-au exclus.
6. Excluderea practicii de deţinere în IDP pentru o perioadă mai mare de o zi/cîteva ore a
persoanelor excortate de la penitenciare pentru participarea în judecată sau în unele proceduri de
U.P. - de regulă deţinuţii se excortă în penitenciar în aceiaşi zi, însă în cazurile cînd judecata se
finisează seara între orele 16-17, nu este posibilă excortarea înapoi în aceiaşi zi. deoarece
Penitenciarul după orele 17:00 nu primeşte, fapt care deţinuţii se excortă în Penitenciare a doua
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Punctele 7 şi 8 şi anume asigurarea condiţiilor materiale de detenţie în IDP conform
standartelor în cămeri şi amenajarea unui acoperiş de protecţie pe timp de ploaie/ninsori şi a unor
scaune în curtea de plimbare - vă informăm că Implimentarea Strategiei de dezvoltare a poliţiei
pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni aprobat prin Hot. Guv. Nr. 587 din 12.05.2016
„Reconstrucţia şi amenajarea Izolatoarelor de detenţie provizorie”, vor fi renovate conform
standartelor europene IDP zonale, unde Basarabeasca va aparţine zonei Cimişlia, iar Izolatorul
Basarabeasca va fi lichidat şi nu va funcţiona.
9. Identificarea soluţiilor privind oferirea persoanelor reţinute petrecerea la aer liber /plimbări
mai mult de o oră pezi - acestă sarcină a fost îndeplinită.
Şeful IP Basarabeasca
comisar principal
ex.N. Meţel
tei: 068248548

