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Consiliul pentru Prevenirea Torturii a fost instituit la data de 24 octombrie 2016 în corespundere cu 

prevederile Legii nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman). 

Scopul Consiliului este de a proteja persoanele împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante, în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, în 

conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante. 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 și 32  din Legea nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsman), precum și conform p. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

pentru Prevenirea Torturii, Consiliul pentru Prevenirea Torturii poate efectua vizite preventive și de 

monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate. 

 

Potrivit art.24 Legea nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), în activitatea sa de 

prevenire a torturii, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere 

recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a 

îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii.  

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ 

 

La 10 martie 2017, între orele 14.15 min. – 16.30 min., membrii Oficiului Avocatului Poporului 

(Ombudsmanului) au efectuat o vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie aflat în subordinea 

Direcției de poliție a mun. Chișinău.  

Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP): 

1. Alexandru Zubco – Secția Prevenirea Torturii Oficiul Avocatul Poporului, 

2. Iurie Dubenco – Secția Prevenirea Torturii Oficiul Avocatul Poporului 

3. Lilian Tudosan – Secția Prevenirea Torturii Oficiul Avocatul Poporului, 

4. Aladin Lozan - Secția Prevenirea Torturii Oficiul Avocatul Poporului. 

 

Scopul vizitei: Monitorizarea situației în Izolatorul de detenție provizorie a Direcției de poliție a mun. 

Chișinău privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori 

tratamente inumane sau degradante.  

 
Standarde de monitorizare: 

1) Rezoluția CES nr.663 C (XXIV) din 31/07/1957 privind Ansamblul de reguli minime pentru 

tratamentul deținuților; 

2) Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare 

europene REC (2006)2;  

3) Rezoluția ONU nr.43/173  din 09/12/1988 privind Principiile pentru protecția persoanelor aflate 

sub orice formă de detenție sau închisoare; 

4) Rezoluția ONU A/RES/57/199 din 18/12/2002 privind Protocolul opțional la Convenția împotriva 

torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 

5) Codul de executare / Statutul Executării pedepsei de către condamnați.   

 

 



 

Cooperarea: În timpul efectuării vizitei membrii OAP nu au avut restricții la accesul în instituție, la 

registrele interne de evidență, spațiile de detenție, birourile de audiență, blocul alimentar, curtea, cabinetul 

medical. La fel, nu a fost restricționată posibilitatea de a avea interviuri confidențiale cu persoanele aflate 

în custodia organului de poliție. 

 
Informații generale despre instituție:  

Izolatorul de detenție provizorie este destinat pentru detenția persoanelor reținute pe un termen ce nu 

depășește 72 ore pentru adulți și 24 ore pentru minori. Izolatorul dispune de 21 celule. La momentul 

vizitei în Izolator se dețineau 19 persoane dintre care 4 femei și 3 cetățeni străini.  

 
II. TRATAMENTUL DEȚINUȚILOR  

 
În cadrul vizitei plângeri referitor la abuzuri din partea angajaților izolatorului nu au parvenit. Din spusele 

angajaților incidente privind violențe între deținuți nu au fost înregistrate în ultima perioadă de timp.  

 

Membrii OAP au constatat că trei persoane erau deținute peste termenul prevăzut de 72 ore în 

izolator. Motivele invocate de reprezentanții instituției sunt: 

- Dificultatea documentării cu acte de identitate naționale; 

- Solicitarea procurorilor care gestionează cauza penală; 

Spre exemplu: în cazul deținutului Florea Anatol, membrii OAP au constatat că persoana era deținută 

peste termenul de 72 ore, la solicitarea procurorului și contrar prevederilor Încheierii judecătorului de 

instrucție. Potrivit încheierii respective, Florea A. urma să execute arestul prevenitiv în Penitenciarul 13. 

Din cauza refuzului de a fi transferat, deținutul a fost nevoit să se automutileze (plăgi pe brațe) și să 

declare greva foamei. Potrivit explicațiilor Șefului Izolatorului, persoana respectivă urma să fie 

transferată la Penitenciarul 13 pe data de 13,14-03-2017.  

 

Avocatul Poporului atenționează conducerea Inspectoratului de detenție provizorie că, aflarea în 

custodia poliției a unor persoane reținute nu poate depăși termenul de 72 de ore, iar dacă sunt 

motive legale/temeinice/autorizate ca această persoană trebuie să se afle în custodia statului și după 

expirarea celor 72 de ore, persoana reținută urmează a fi transferată în custodia unui penitenciar. 

De asemenea, Avocatul Poporului consideră că conducerea IDP nu trebuie să accepte custodia 

persoanelor în baza solicitărilor procurorilor, or acest temei nu este prevăzut ca metodă de 

restricționare.  
 

Totodată, membrii OAP au identificat o persoană, care a fost reținută și izolată repetat pe aceeași cauză 

penală după expirarea termenului general de arest, 12 luni. Potrivit persoanei intervievate, procurorii, în 

această perioadă nu i-au imputat vreo acuzație. Aceasta nu cunoștea exact motivele arestării sale și 

detenției prelungite. Membrii OAP au identificat și alte persoane, cetățeni străini, care nu cunoșteau exact 

motivele arestării lor.  

 

III. GARANȚII ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI RELELOR TRATAMENTE 

 

Accesul la avocat. Izolatorul dispune de 4 birouri de audiență. Birourile, aparent, asigură 

confidențialitatea discuțiilor cu persoanele arestate. La momentul vizitei, nu aveau loc audiențe cu 

avocații. Potrivit Șefului izolatorului avocații sunt informați despre locul aflării clienților lor. Totuși 



 

deținuții au invocat că vizitele avocaților sunt rare. Deținuții au menționat că nu sunt satisfăcuți de 

serviciile prestate de avocați (calitatea actelor întocmite, necomunicarea despre proceduri, raritatea 

vizitelor, etc).     

 

Asistența medicală. Izolatorul dispune de un cabinet medical, cu două paturi. Potrivit șefului Izolatorului, 

din 29 august 2016 funcția de felcer este vacantă. Respectiv, persoanele la intrarea și ieșirea din Izolator 

sunt verificate vizibil (după gen) la componenta leziunilor de către angajații poliției în momentul 

percheziționării. În cazul depistării sau declarării leziunilor corporale vizibile, persoanele sunt escortate la 

Spitalul de urgență mun. Chișinău pentru examinarea lor medicală și stabilirea leziunilor. Potrivit Șefului 

Izolatorului, nu este în interesul angajaților poliției izolarea persoanelor cu leziuni. Cazuri de tăinuire nu 

au fost înregistrate. În cazul crizelor de sănătate, angajații poliției solicită serviciul de urgență.  

 

Avocatul Poporului susține că, potrivit art.175
1
 din Codul de Executare al R. Moldova și pct.19 din 

Instrucțiunea privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale MAI aprobat prin 

Ordinului MAI nr.223 din 6 iulie 2012, la primirea sau predarea  persoanelor reţinute în/din IDP, 

acestea, în mod obligatoriu vor fi supuse examenului medical de către felcerul IDP, cu întocmirea 

actului respectiv, iar ulterior, vor fi supuse dezinfecţiei sanitare. Avocatul Poporului este îngrijorat 

de faptul că într-o perioadă mare de timp, nu au fost întreprinse suficiente măsuri în vederea 

identificării unui angajat medical în Izolator. Pasarea la neatractivitatea acestei funcții nu este 

admisibilă în contextul obligațiilor pozitive de prevenire a torturii și relelor tratamente.  

 

 

IV. ALEGAȚII DE APLICARE A TORTURII ȘI RELELOR TRATAMENTE 

 

În urma interviului, cet. Florea Anatol, a.n.1984 a declarat membrilor OAP că fusesese sistematic supus 

relelor tratamente de către angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) (din sect. Buiucani), în 

scopul recunoașterii infracțiunii pe care nu a săvîrșit-o. Potrivit afirmațiilor deținutului, de fiecare dată 

după și înaintea audierilor la INI i se aplica cagula pe cap, era imobilizat și urcat într-un automobil 

particular de către angajații poliției, ulterior transportat într-un depozit necunoscut. Acolo, era 

maltratat, legat de mâini și picioare și atârnat cu capul în jos. Totodată, era amenințat cu aplicarea 

armei pentru a recunoaște vinovăția. Deținutul a declarat că este ultragiat de către Șeful INI și 

supus torturii la indicațiile acestuia.   
 

Avocatul Poporului consideră că afirmațiile deținutului Florea A. cu privire la aplicarea relelor tratamente 

din partea angajaților poliției INI (sect. Buiucani) sunt credibile, având în vedere circumstanțele expuse 

mai sus (deținerea mai mult de 72 de ore, lipsa unei examinări medicale la intrare și ieșirea deținuților din 

Izolator, greva foamei și automutilarea deținutului, solicitarea procurorului, etc).  

 

Avocatul Poporului reamintește că atunci cînd o persoană face afirmații credibile că a fost supus 

unor tratamente contrar art.3 CEDO de către poliție sau alți agenți ai Statului, se impune 

efectuarea unei investigații oficiale efective. Iar în cazul în care Statul omite să facă acest lucru 

poate exista o situaţie care să cadă sub incidenţa art.3 din Convenţie. Este de menţionat că această 

obligaţie derivă şi din prevederile art.10 alin.(3
1
) CPP R. Moldova, conform cărora sarcina 

probaţiunii neaplicării torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante îi 



 

revine autorităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, plasată la dispoziţia unui 

organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul său tacit.  

 

Avocatul Poporului a prezentat un demers în adresa Procuraturii Generale a R. Moldova în vederea 

inițierii unei investigații efective privind alegațiile de tortură invocate de cet. Florea A.  

 

V. CONDIȚIILE DE DETENȚIE 

 

Izolatorul este într-o stare igienică adecvată. Însă, celulele sunt insalubre și necesită reparație cosmetică. 

În fiecare celulă este amenajat veceu, care este izolat de restul spațiului celulei de un perete cu înălțimea 

de 1 m. Veceul este deschis și nu asigură condiții decente și intimitate. Unii deținuții au invocat mirosul 

specific din veceu. Membrii OAP au constatat că deținuţilor nu le sunt asigurate pături curate. Mai mult, 

lipsesc perne și cearșafurile, iar saltelele sunt într-o stare degradată.  

 

Reieşind din cele constatate în timpul vizitei şi în scopul ameliorării situaţiei deţinuţilor şi garantării 

respectării dreptului constituţional la securitatea fizică şi psihică garantat de art. 24 din Constituţia 

Republicii Moldova, precum și asigurarea și îndeplinirea în practică a unor acțiuni ce ar garanta și realiza 

drepturile fundamentale ale omului, conducându-mă de prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 52 din 

03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), 

 
RECOMAND:  

 

1. De asigurat în mod de obligatoriu examinarea medicală a deținuților la intrarea și ieșirea din 

Izolator cu efectuarea înregistrărilor în registrele corespunzătoare;  

2. De a interzice deținerea persoanelor reținute în Izolatorul de detenție provizorie mai mult de 72 de 

ore;  

3. De a întreprinde măsuri necesare pentru neadmiterea cazurilor de tortură și tratament inuman sau 

degradant în procesul de urmărire penală. De informat imediat procurorul cu privire la alegațiile 

sau semnalele privind aplicarea relelor tratamente;  

4. De a întreprinde măsuri în vederea separării totale a veceurilor de restul celulei, în vederea 

asigurării intimităţii deţinuţilor; 

5. De asigurat deţinuţii cu saltele, perne și lingerie de pat curate; 

 

 
Cu respect,                  /    semnat /                                                        

Mihail COTOROBAI 

                                                                          Avocat al Poporului (Ombudsmanul) 

                                                                                                         Președinte al Consiliului pentru 

Prevenirea Torturii 

 

 


