
RAPORT 

al vizitei de monitorizare la izolatorul de detenție provizorie a Direcției de Poliție a mun. Chișinău 

din 6 ianuarie 2017 

 

I. Informație preliminară 

Izolatorul de detenție provizorie a a Direcției de Poliție a mun. Chișinău este situat adiacent clădirii inspectoratului 

de poliție, amplasat pe str. Tighina 6. Izolatorul este dotat cu 21 celule funcționale (1 nefuncțională), spațiu de 

repartizare a hrănii și altul pentru duș. Ultimele investiții în izolator au avut loc în anul 2012, fiind alocate pentru 

lucrări de reparație, din resursele financiare în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene 

“Susţinerea democraţiei în R. Moldova”, suma de 3,6 milioane de lei. Izolatoruli este conectat la sistemtul de încălzire.  

 

În conformitate cu Codul de procedură penală (CPP), persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni pot fi 

reținut de poliție pentru un termen de până la 72 de ore din momentul privării de libertate. Până la expirarea acestei 

perioade, suspectul trebuie să fie prezentat unui judecător, care va decide dacă el / ea trebuie să fie plasate în arest 

preventiv sau aplicată o altă măsură preventivă (de exemplu, arest la domiciliu, cauțiune, etc.) sau eliberat. 

 

Persoanele suspectate de comiterea unei contravenții pot, în principiu, să fie reținute de poliție pentru o perioadă 

maximă de trei ore. În condițiile legii, pentru identificare, persoanele pot fi reținute pentru o perioadă de cel mult 

șase ore1. 

 

La începutul vizitei, grupul de monitorizare a fost informat că persoanele care execută pedepse contravenționale și 

cele plasate în arest nu sunt deținute în Izolatorul de detenție provizorie, ci sunt trimiși la Penitenciarul nr. 13. 

Respectiv, în IDP se dețin doar persoanele reținute pe un termen de 72 de ore2, precum și persoane căre din motive 

de securitate, la cerere proprie, au solicitat să fie deținute în IDP3.  

II. Deficiențe de drepturile omului semnalate anterior în activitatea instituției: 
Comitetul Eurropean pentru Prevenirea Torturii 2009 

 Termenul de trei ore impuse de legislație pentru redactarea procesului-verbal de custodie, nu părea 
întotdeauna să fie respectat, în special atunci când reținerea intervenea spre seară (în unele cazuri, procesele 
verbale erau semnate între 8-14 ore după reținere). Această perioadă era folosită de către ofițerii operativi de 
poliție pentru a supune persoanele reținute la interogări preliminare înainte de a fi informate despre drepturile 
lor şi înainte de a fi semnat procesul verbal de custodie; 

 Persoanele reținute sunt audiate în încăperile ce nu sunt destinate pentru aceste scopuri; 

 Registrele medicale nu conțineau înscrieri despre proveniența și cauza leziunilor corporale ale persoanelor 
reținute. 

Comitetul Eurropean pentru Prevenirea Torturii 2011 

 Persoanele care ispășesc pedeapsa contravențională rămân în IDP, nefiind transferați în penetenciare; 

 Folosirea excesiv de strânsă a cătușelor; 

 Dreptul de informa o rudă sau altă persoană în unele cazuri depășește termenul de 6 ore; 

                                                           
1   Articolul 166 Cod de Procedură Penală, aliniatul (51) „În cazul în care reţinerea persoanei se efectuează pentru stabilirea 
identităţii ei, perioada de reţinere nu poate depăşi 6 ore”; În condițiile Articolul 435 Cod Contravențional, aliniatul (3) „Persoanele 
care au încălcat regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul de frontieră sau regimul punctelor 
de trecere a frontierei de stat pot fi reţinute pe un termen de pînă la 3 ore pentru încheierea procesului-verbal sau, prin decizia 
instanţei de judecată, pe un termen de pînă la 72 de ore pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanţele contravenţiei”, în 
vigoare până în 16.03.2017. 
2 Articolul 1751 Cod Contravențional, aliniatul „Reţinerea de pînă la 72 de ore, ca măsură procesuală de constrîngere, se asigură în 
izolatoarele de detenţie provizorie” 
3 Articolul 206, 219, 2571 Codul de Executare. 



 A se garanta ca toate persoanele reţinute să aibă dreptul, din momentul privării de libertate de facto, de a fi 
examinată de către un medic. Aceasta implică ca, pe durata privaţiunii de libertate, care precede plasarea în 
IDP, orice solicitare a persoanei reţinute, privind consultarea unui medic, trebuie să fie satisfăcută, fără 
întârziere. 

Avocatul Poporului (2012) 

 Celulele au fost amenajate astfel încît să permită iluminarea adecvată; 

 Celulele au fost dotate cu paturi comode, lenjerie nouă;  

 Au fost amenajate corespunzător blocurile sanitare, veceurile, asigurîndu-se astfel intimitatea deţinuţilor;  

 Este livrată permanent apă potabilă;  

 Camerele de supraveghere video instalate în celule permit asigurarea securității persoanelor plasate în izolator; 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

 În toate aspectele ce țin de condițiile materiale, constatările IDOM din anul 2013, denotă doar evoluții pozitive.  

III. Deficiențe semnalate de către reprezentanții Direcției de Poliție a mun. Chișinău : 

 Lipsa personalului medical (felcerilor); 

IV. Informații despre vizită 
Data vizitei: 06.01.2017 
Durata vizitei: 11.10 – 13.20 
Membrii echipei de monitorizare: Vanu Jereghi, Ion Schidu, Radu Nicoară, Dumitru Russu - reprezentanți ai AO 
”Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”. 
 
Obiectivele vizitei:  
Monitorizarea și evaluarea gradului de implementare a recomandărilor expuse anterior privind îmbunătățirea 

condițiilor de detenție din cadrul izolatorului de detenție preventivă a Direcției de Poliție a mun. Chișinău.    

V. Constatări generale 
Membrii grupului de monitorizare apreciază progresul realizat de conducerea Direcției de poliție a mun. Chișinău în 

ceea ce privește reparația și renovarea capitală a izolatorului de detenția, precum și efortul depus pentru a asigura 

condițiile minime de detenție pentru persoanele aflate în custodia poliției. 

 

În cadrul interviului cu șeful izolatorului de detenție provizorie, echipei de monitorizare i-a fost comunicat că reparații 

capitale în izolatorul de detenție au fost efectuate în anul 2012. În prezent, la necesitate, din bugetul instituției fiind 

alocate mijloace financiare doar pentru reparații curente-cosmetice. 

 

În IDP a Direcției de Poliție a mun. Chișinău sunt amplasate în jur de 32 camere de supraveghere. O parte dintre ele, 

înregistrează holurile izolatorului, încăperile birourilor pentru întrevederi (4 la număr) și biroul felcerilor. Fiecare celulă 

este dotată cu cameră de supraveghere care translează imaginea în regim online. Toate camerele de supraveghere 

video din celule acoperă întreg perimetrul încăperii, cu excepția blocurilor sanitare. Prin intermediul camerelor se 

poate urmări cine intră și iese în izolator, dar și în celule. //imaginea nr. 1// 

 

Potrivit celor relatate de reprezentantul IDP, informația înregistrată se stochează pe serverul instituției 2 săptămâni și 

păstrându-se șase luni pe serverul IGP. 

În interiorul inspectoratului sunt panouri destinate pentru afișarea materialelor informative cu privire la drepturile 

persoanelor aflate în custodia poliției și informații despre instituțiile la care ar putea reclama încălcările de drepturile 

omului. În același timp, informația repsectivă nu este actualizată și lipsește în incinta izolatorului de detenție. 

//imaginea nr. 2// 

La momentul vizitei în izolator erau deținute atât bărbați, cât și femei, dar care sunt repartizați în celule separarte.  

VI. Condițiile materiale în celule 



Precum a fost menționat mai sus, izolatorul de detenție provizorie este amplasat adiacent instituției inspectoratului, 

într-o clădire separată, fiind compus din 21 celule funcționale și una nefuncțională. Dimensiunile celulelor variază între 

12.5 și 31.8 m2, cu o capacitate de la 2 la 8 persoane. În acest context, subliniem necesitatea de a respecta standardul 

minim de 4 m2 pentru fiecare deținut și neadmiterea plasării în celula de 31.8 m2 mai mult de 7 persoane. Totodată, 

grupul de monitorizarea precizează că la momentul desfășurării vizitei spațiu locativ revenit pentru un deținut era 

respectat - nu mai puțin de 4 m2. 

Starea celulelor, la general, este satisfăcătoare. În fiecare celulă sunt amplsate spații pentru dormit etajate (lemn), 

blocuri sanitare cvasi-delimitate de restul celulei. Delimitarea blocului sanitar în unele celule nu respectă intimitatea, 

deoarece spațiul unui pat se află vizavi de partea nedelimitată (intrarea) a WC-lui. //imaginea nr. 3 și 4// 

În celulă este amplasată o masă cu scaune (fixate de podea) //imaginea nr. 5//. În unele celule există urne de gunoi, 

în altele gunoiul este depozitat în pungi din plastic. Nu este un loc special de păstrare a lucrurilor personale. Lucrurile 

personale, din spusele angajaților izolatorului, sunt păstrate în interiorul celulei, pe spațiile libere. 

La momentul vizitei, sistemul de încălzire al izolatorului, cât și a întregii clădiri a inspectoratului, era funcțional. 

Celulelele erau încălzite prin țevi amplasate sub ferestrele celulelor. Temperatura în încăperile izolatorului este relativ 

confortabilă în majoritatea celulelor, însă există o parte din celule în care se evidențiază temperaturi mai joase, chiar 

necătînd la faptul încălzirii acestor încăperi. Unii deținuți au reclamat că feresterele din celulele le sunt 

închise/deschise cu întârziere, fapt ce-i determină să folosească plapume pentru a acoperi fereastra și a menține 

căldura în celulă. //imaginea nr. 6// 

Celulele din izolator dispun de ferestre cu dimensiuni de circa 0,8 pe 0,8 m2. Respectiv iluminarea și ventilarea naturală 

este accesibilă, deși deschiderea acestora este posibilă doar din afară și prin urmare este nevoie de a se apela la 

personalul izolatorului. S-a solicitat din partea unor deținuți repararea ferestrelor defecte care duc la scăderea 

temperaturii în celule în sezonul rece al anului. Sistemtul de ventilare al instituției functionează relativ eficient, fiind 

renovat din spusele angajaților în anul 2012. //imaginea nr. 7// 

Este salutabilă decizia administrației instituției care a intervenit cu o măsură de acomodare rezonabilă pentru o 

persoană cu deficiență de vedere, căreia i-a oferit o lanternă pentru a compensa iluminarea slabă în celule care 

preponderent este de nunță albastă pală. În același timp, grupul de monitorizare atestă necesitatea de a spori 

iluminarea în celule, însă urmează a fi identificată o soluție tehnică ce ar permite regularea intensității acestora pentru 

a corespunde necesităților individuale.  

De asemenea, a fost stabilit că lenjeria de pat este în stare satisfăcătoare. În unele cazuri, lenjeria este adusă 

persoanelor reținute de rude. În cadrul interviului cu persoanele deținute, a fost stabilit că unii își aduc lenjeria cu sine 

din penitenciar. Din interviurile desfăurate cu persoanele deținute, nu s-au constatat că plângeri semnificative cu 

privire la condițiile de detenție. 

VII. Camera de întrevederi 

Camerele pentru întrevederi şi interogări sunt amplasate la intrarea în izolatorul de detenție provizorie. Aceastea sunt 

dotate cu o masă și câteva scaune. Supravegherea video în încăperile respective este funcțională și potrivit 

reprezentanții IDP, acestea nu capturează sunetul. Programul de funcționare a camerei de întrevederi și interogări 

este flexibil, fiind utilizată ocazional pentru desfășurarea întrevderilor/ consultațiilor cu avocații. Per total, izolatorul 

are 4 birouri pentru întrevederi. //imaginea nr. 8// 

VIII. Condițiile de baie/duș 

Din cele relatatate de persoanele responsabile din cadrul izolatorului, dar și în cadrul interviurilor cu persoanele 

deținute, a fost dedus că baia este utilizată în ziua de sâmbătă de deținuți, precum și la solicitarea acestora. Podul 

încăperii necesită o ușoară reparație cosmetică. //imaginea nr. 9// 

Apa caldă este livrată centralizat, dușul având o capacitate de deservi concomitent 3 persoane, însă spațiul nu este 

delimitat, fapt ce necesită a fi remediat pentru a corespunde cu cerințelor minime de intimitate și a preveni atingerea 

demnității umane. //imaginea nr. 10// 



IX. Spălarea hainelor, dezinsecția încăperilor 

Din cele relatate de către reprezentanții instituției, spălarea hainelor sau lenjeriei de pat se efectuează în instituție, 

aceasta fiind dotată cu o mașină de spălat automată. Totodată, grupului de monitorizare i-a fost comunicat despre 

existența dificultăților cu asigurarea femeilor cu produse igienice și de îngrijire corporală deoarece procurarea și 

distribuirea lor era în seama personalului medical, funții care la momnt sunt vacante. 

Dezinsecția încăperilor izolatorului, conform spuselor angajaților, se efectuează o dată la jumate de an, ultima fiind 

realizată în luna august 2016. Periodic încăperile izolatorului sunt dezinfectate cu ajutorul unei lampe cu lumină 

quartz. // imaginea nr. 11// 

X. Curtea de plimbare/ plimbările la aer liber 

Curtea de plimbare destinată deținuților din cadrul IDP a DP Chișinău are o suprafaţă totală de 56,15 m2. Pentru a 

evita evadarea deținuților,,partea de sus a curții este detotă cu plasă metalică și gratii. Pe parcursul aflării la plimbare, 

deținuții sunt supravegheați atât de către gardieni, cât și prin camera de înregistrare video instalată pe partea de sus 

a curţii. Deși curtea nu este dotată cu inventar de sport, este salutabilă decizia conducerii de a stimula deținuții la 

activități sportive, prin instalarea unei bare fixe, în interiorul curții. Din interviurile cu persoanele reținute, s-a dedus 

că durata medie de plimbare este de aproximativ o oră pe zi, fără careva obiecții în acest context. // imaginea nr. 12// 

XI. Primirea coletelor 

Potrivit celor relaltate de reprezentanții instituției, vizitele familiei și rudelor pentru transmiterea coletelor sunt 

permise ori de cite ori este solicitat. Instituția deține un registru, formalitățile fiind perfectate în biroul de gardă al 

izolatorului. Transmiterea coletelor este efectuată în baza unei cereri tipizate, iar acestea sunt verificate de către 

angajații serviciului de gardă, împreună cu ofițerul de serviciu, fiind ulterior, transmise către beneficiari în izolator. 

Interviurile cu persoanele reținute, nu au semnalate careva dificultăți cu privire la recepționarea coletelor. 

XII. Alimentarea 

Din cele relatate de șeful izolatorului, mâncarea pentru persoanele deținute este asigurată de 3 ori pe zi, în valoare 

de circa 35 lei deținut per zi, prin intermediul contractării unei întreprinderi specializate. Costurile anuale pentru 

alimentarea deținuților se ridică la circa 300-250 mii lei, în condițiile în care anual în izolator se dețin circa 3700 

persoane, care ocupă anual 11580 de locuri (pat/zi). Condițiile blocului de repartizare a mâncării și veselei din IDP nu 

prezintă careva îngrijorări. Deținuții intervievați, la fel nu au semnalat careva obiecții cu privire la calitatea și cantitatea 

hrănii.  

XIII. Asistența medicală 

Biroul felcerilor este situat în incinta izolatorului inspectoratului, iar asistenta medicală/felcerul este obligat să 

monitorizeze starea de sănătate a persoanelor deținute și acordă ajutor medical ori de câte ori este solicitat. Potrivit 

actelor normative de profil, în cazuri grave, este chemat ajutorul serviciului medical de urgență.  

Potrivit statelor de personal, asistența medicală persoanelor deținute în IDP a Direcției de Poliție a mun. Chișinău 

urmează a fi asigurată de doi felceri angajați de către instituție. La momentul desfășurării vizitei de monitorizare, 

funcțiile respective erau vacante din luna septembrie 2016. Din spusele conducerii izolatorului, la moment ei sunt în 

căutarea specialiștilor în vederea suplinirii acestor funcții vacante. Pentru a beneficia de asistență medicală, deținuții 

solicită verbal această necesitate de la personalului din IDP, care la rândul său apelează la serviciul medical de urgență. 

Registrul „de evidență a acordării primului ajutor medical” examinat de către echipa de monitorizare indică că în 

perioada 12.10.2016-06.01.2017 deținuților le-au fost oferite 115 consultații/asistențe medicale, fapt ce confirmă 

cantitativ eficiența acestei măsuri.  

Un deținut a menționat despre necesitatea primirii urgente a tratamentului specializat la ochi, având deficiență de 

vedere acesta necesită administrarea de retinalamină pentru a menține vederea actuală, iar orice întârziere poate 

duce la înrăutățirea ireparabilă a vederii. Circumstanțe despre care a fost informată conducerea IDP. Alte reclamații 

cu privire la calitatea și cantitatea serviciilor medicale acordate, deținuții intervievați nu au semnalat. 



În rapoartele sale precedente către Republica Moldova, CPT-ul a relavat că angajarea personalului medical de către 

instituția poliționească este de natură să dea naștere unui conflict evident de interese. Recunoscând, în același timp 

faptul că persoanele reținute de poliție au dreptul la un examen medical de către un specialist din afară, CPT-ul 

consideră că personalul medical care lucrează în IDP-uri ar trebui să fie, de preferință, independent de poliție. Deși 

măsura de a apela la asistența medicală de urgență nu aduce atingere standardelor, de aceasta urmează a fi făcut uz 

neîntârziat ori ori de câte ori este solicitată de către deținut și fără a fi lăsată la discreția personalului izolatorului.  

XIV. Relele tratamente 

Persoanele intervievate de către echipa de moniorizare au declarat că au fost tratați corect în timpul aflării în custodia 

poliției, în cadrul IDP a Direcției municipal de poliție. Careva tensiuni între deținuți și personalul instituției nu au fost 

reținute de către membrii echipei de monitorizare. 

Prevenirea relelor tratamente 

Potrivit standardelor CPT, în vederea prevenirii relelor tratamente, cele trei drepturi fundamentale (dreptul la acces 

la serviciile unui avocat, dreptul de a fi consultat de un medic și dreptul de a comunica despre reținere unei unei rude 

sau unui terț) ar trebui să se fie asigurate din momentul privării efective de libertate a persoanelor. Aceste măsuri de 

protecție ar trebui să se aplice nu numai persoanelor reținute de poliție în legătură cu o infracțiune penală sau 

contravenție, ci și pentru cei care sunt obligați să rămână cu poliția din alte motive (de exemplu, ca martor sau în scop 

de identificare). 

Din cele observate de echipa de monitorizare, dreptul de a fi consultat de un medic la momentul reținerii este, 

asigurat, însă absența personalului medical în incinta instituției polițienești poate crea probleme la moment. Reiterăm 

standardele CPT, conformor cărora urmează a se asigura că orice persoană reţinută, din momentul privării de libertate 

de facto, pot fi examinate de către un medic. 

Unii deținuți au reclamat faptul că prima întrevedere cu avocatul său a avut loc doar la judecătorie. În acest context, 

este necesar de a se asigura că din momentul privării de libertate, persoanei îi este garantat dreptul de a fi asistat de 

un avocat și că în prezența unei astfel de solicitări, indiferent de circumstanţe, audierile nu înceap în lipsa acestuia (la 

alegere sau din oficiu). 

XV. Mijloace materiale de probă 
În cadrul vizitei de monitorizare au fost desfășurate interviuri cu conducerea și angajații izolatorului, dar și cu 

persoanele deținute în izolatorul de detenție provizorie; au fost făcute fotografii ale celulelor; a fost utilizat un 

dispozitiv pentru măsurarea perimetrului celulelor, temperaturii și umidității. 

XVI. Finalizarea vizitei 
Urmare a desfășurării vizitei de monitorizare, a fost efectuată o discuție de follow-up privind constatările cu șeful 

izolatorului de detenție provizorie a Direcției de poliție a mun. Chișinău. 

 

XVII. Concluzii și recomandări 

1. Membrii grupului de monitorizare apreciază progresul realizat de conducerea Direcției de poliție a mun. 

Chișinău cu suportul financiar în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene  în ceea 

ce privește reparația capitală a izolatorului de detenția, astfel respectîndu-se condițiile minime de detenție 

pentru persoanele aflate în custodia poliției. 

2. Atragem atenția asupra raportului Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) către Guvernul 

Republicii Moldova, CPT-ul a reiterat recomandarea potrivit căreia trebuie depuse eforturi suplimentare 

pentru a se asigura că returnarea persoanelor plasate sub arest la sediul poliției este solicitată și autorizată 



numai în cazuri excepționale, pentru anumite motive și pentru cea mai scurtă perioadă posibilă; procurorii ar 

trebui să examineze cu atenție orice cereri pentru transferarea deținuților făcute de poliție4. 
3. Atragem atenție, în condițiile lipsei personalului medical la momentul vizitei, asupra imperativității asigurării 

cât mai curând a izolatorului cu personal medical, în vederea asigurării persoanelor deținute accesul la servicii 

medicale. Totodată reiterăm opinia CPT –ului, prin care s-a subliniat necesitatea de a se asigura independența 

personalului medical care activează în IDP.  

4. Astfel, făcând referire la constatările semnalate în precedent, dar și celor specificate de prezentul Raport, 
atragem atenție asupra următoarelor ajustări ce urmează a fi efectuate, în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
detenție în cadrul IDP al Direcției de poliție a mun.Chișinău.: 
a. Asigurarea că la admiterea și eliberarea persoanelor în /din IDP acestea urmează a fi examinate imediat de 

către un specialist medical independent. La solicitarea persoanei reținute, pe cont propriu, examinarea 

medicală poate fi efectuată de către un medic indicat de persoana reținută. Rezultatele oricăror examinări 

medicale ale persoanei reținute, inclusiv cele efectuate de către medici aleși, se anexează la fişa medicală 

a persoanei reținute, după ce acesta a luat cunoştinţă de conţinutul  examenului, contra semnătură5; 

b. Asigurarea femeielor deținute cu seturi de lengerie intimă și de îngrijire corporală; 
c. Identificarea unei soluții pentru reparația și aducerea în corespundere a celulelor (nr.15-18) în care 

temperatura înăuntru nu corespunde cu standardelor minime de detenție.  
d. Oferirea persoanelor deținute mai mult de 24 de ore a unui set sanitar de bază (care să conțină săpun, 

hârtie igienică, prosop, pastă de dinți și o perie de dinți); 
e. Neadmiterea aflării în izolatorul de detenție provizorie, a persoanelor reținute, pe durată ce depășește 72 

de ore (24 ore în cazuri ce implică minori). Asigurarea că reîntoarcerea persoanelor arestate în localurile 
poliţiei, pentru orice motiv care ar fi acela, să fie solicitată şi autorizată doar atunci când nu există absolut 
nici o altă opţiune şi pentru cel mai scurt timp posibil;  

f. Asigurarea alimentării deţinuţilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 609 din 
29.05.2006, privind normele minime de alimentare zilnică şi obiectele de toaletă şi menaj ale deţinuţilor. 
De asemenea, trebuie întreprinse măsuri pentru a asigura că persoanele reţinute vor beneficia de un regim 
alimentar care să ţină cont de vârstă, stare de sănătate, condiţie fizică, religie, cultură6; 

g. Excluderea practicii de folosire a regimului de lucru a personalului timp de 24 ore, ceea ce contravine 
legislației în vigoare. 

h. Indentificarea și implementarea unei soluții tehnice de regulare a luminozității în celulă și în funcție de 
necesitățile deținuților. 

i. Indentificarea și implementarea unei soluții tehnice prin care deținutul ar putea deschide/închide geamul 
la discreția sa.  

De asemenea, făcând referire la standardele CPT-ului în ceea ce ține de prevenirea relelor-tratamente, 
reamintim despre necesitatea întreprinderii următoarelor pași: 

- Consolidarea eforturilor în vederea realizării efective a dreptului persoanelor private de libertate de a 
informa imediat o rudă sau persoană apropiată despre situația lor; 

- Asigurarea că persoanele luate în custodie beneficiază în mod efectiv de dreptul de a avea acces la un avocat 
(dreptul de a avea consultații confidențiale cu avocatul și să fie prezent în timpul interogărilor/depunerii 
mărturiilor) începând din momentul plasării în custodia poliției; 

                                                           
4 P. 14 din Raportul CPT/Inf (2016) 16, http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2016-16-inf-eng.pdf 
5 Fișele medicale ale persoanelor reținute sunt elaborate de felcher-ul IDP, conţinând diagnosticul cât şi evoluţia pacientului 

împreună cu examinările speciale avute și tratamentul acestuia. În cazul unui transfer, fişa trebuie transmisă doctorilor din instituţia 

la care va ajunge deţinutul, iar în cazul eliberării, această fișă trebuie transmisă reținutului. Conținutul fișelor medicale este 

confidențial. Acestea se păstrează separat de dosarele personale ale persoanelor reținute, fiind accesibile doar lucrătorilor medicali, 

reținutului, cu excepţia cazului când există o contraindicaţie de ordin terapeutic şi, cu consimțământul ultimului, familiei sau 

avocatului său. 
6 P. 78 din Ordinul 223 din 6.07.2012 privind aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea izolatoarelor de detenție provizorie ale 

Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele reţinute vor beneficia de un regim alimentar care să ţină cont de vârstă, stare de 

sănătate, condiţie fizică; p. 22.1 din Regulile penitenciarelor europene”  



- Luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că: - toate persoanele plasate în IDP sunt examinate fără 
întârziere de către un lucrător medical și că înregistrările întocmite în urma examinării conțin: (i) o descriere 
deplină, bazată pe constatări medicale obiective, urmare a unei examinări aprofundate, (ii) o descriere 
deplină a declarațiilor făcute de persoana în cauză, care sunt relevante pentru examinarea medicală (inclusiv 
descrierea stării de sănătate, precum și orice acuzații de maltratare), și (iii) concluziile lucrătorului medical, 
ținând seama de (i) și (ii), indicându-se, în măsura în care este posibil, concordanța dintre orice afirmații 
făcute și constatările medicale obiective; - Toate examinările medicale ale persoanelor aflate în custodia 
poliției se desfășoară în afara ariei auditive și – în cazului când lucrătorul medical solicită în mod expres – în 
afara ariei vizuale a ofițerilor de poliție; - Datele medicale sunt, de regulă, inaccesibile personalului non-
medical;  

- Întreprinderea măsurilor pentru a se asigura că toate persoanele reținute de poliție - indiferent de motiv - 
sunt pe deplin informate cu privire la drepturile lor fundamentale, chiar de la începutul privării lor de 
libertate (adică, din momentul în care acestea sunt obligate să rămână cu poliția) . Acest lucru ar trebui să 
fie asigurat prin furnizarea de informații verbale clare chiar de la început, care vor fi completate în cel mai 
scurt (adică, imediat după sosirea la sediul poliției), prin furnizarea în formă scrisă a informației privind 
drepturile persoanei deținute într-o manieră accesibilă. Formularul trebuie să fie disponibil într-o gamă 
adecvată de limbi (română și rusă);  

- Actualizarea informației pe panourile infromative din cadrul inspectoratului și nemijlocit inzolatorului privind 
drepturile persoanelor reținute și instituțiile unde acestea ar putea solicita asistență juridică gratuită, dar și 
instituțiile și organele responsabile de protecția drepturilor omului/ persoanelor aflate în custodia poliției. 
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