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INTRODUCERE
În ultimii ani Guvernul a întreprins mai multe eforturi pentru a îmbunătăţi cadrul
juridic şi instituţional de prevenire şi combatere a torturii, tratamentului inuman sau
degradant. Cu suportul partenerilor internaționali, în special grație acordului de
suport cu Uniunea Europeană, Republica Moldova este în procesul de implementare a
reformei Poliției care implică schimbări structurale majore printre care unul din
obiective este reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de
persoanele aflate în custodia Poliției. Valoarea totală a suportului oferit de UE pentru
reforma Poliției este de 57 milioane de euro. Din suma totală, 2 milioane au drept
scop implementarea obiectivului menționat supra.
Inspectoratului General al Poliției, prin strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii
2016–2020 și planurile de acțiuni ce derivă din acesta și-a propus eliminarea tuturor
formelor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției. Printre
acțiunile propuse, au fost atinse progrese incontestabile cu privire la îmbunătățirea
condițiilor în locurile de deținere provizorie ale Poliției în conformitate cu
standardele UE, îmbunătățirea condițiilor de transportare a persoanelor
reținute/arestate în procesul urmăririi penale, precum și stabilirea unui parteneriat
între IGP și reprezentanții societății civile în scopul monitorizării și evaluării cazurilor
de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției.
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, în temeiul Acordului de Colaborare
cu Inspectoratul General al Poliției din 6 octombrie 2016, în perioada anului 2018, a
efectuat 12 vizite de documentare în urma căruia s-au conturat recomandări în
vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor aflate în detenția poliției. Drept
urmare au fost realizate 11 rapoarte per fiecare izolator care conține constatări a
situației de fapt și recomandări pentru remedierea situației cu privire la asigurarea
respectării drepturilor persoanelor deținute în izolatoarele de detenție provizorie.
Prezentul raport reprezintă o evaluare de ansamblu bazată pe constatările în urma
vizitelor de monitorizare efectuate de IDOM. Este de menționat că în prezent, există
20 de izolatoare funcționale și alte 10 suspendate pentru reconstrucție. Guvernul RM
și-a propus finisarea lucrărilor de reconstrucția a 15 izolatoare până în 2020, în
vederea racordării acestora la standardele internaționale enunțate de mecanismele
Convenției împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante, precum și Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor
sau tratamentelor inumane sau degradante. Eventual acestea urmează a fi amplasate
după cum urmează mai jos.
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Echipa IDOM apreciază deschiderea și colaborarea întregului personal al
Inspectoratelor de Poliție și Izolatoarelor de Detenție Provizorie monitorizate, privind
furnizarea operativă a informațiilor solicitate, precum și discuțiile constructive în
vederea înlăturării neajunsurilor constatate.
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ASIGURAREA ACCESULUI LA AVOCAT ȘI A DREPTULUI LA ÎNTREVEDERI
CONFIDENȚIALE
Asigurarea dreptului la avocat trebuie analizată prioritar din perspectiva
standardelor prevăzute de Convenția Europeană privind Prevenirea Torturii și a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, de Convenția Împotriva
Torturii şi altor Pedepse şi Tratamente cu Cruzime, Convenţia Europeană pentru
Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante,
precum și de mecanismele internaționale pe lângă acestea. Dreptul persoanelor luate
în custodia poliției de a avea acces la un avocat este o garanție fundamentală
împotriva maltratării. Existența acestei posibilități va avea un efect descurajator
asupra celor înclinați să maltrateze persoanele reținute. Totodată, un avocat este
persoana potrivită pentru a lua măsuri corespunzătoare dacă persoanele reținute au
fost maltratate într-adevăr.
Pentru a fi pe deplin eficient, dreptul de a avea acces la un avocat trebuie garantat
încă de la începutul privării de libertate. Delegațiile CPT au observat în repetate
rânduri că perioada imediat următoare privării de libertate este cea în care riscul
intimidării și maltratării fizice este cel mai ridicat. În plus, dreptul de acces la un
avocat trebuie să fie aplicat chiar din momentul privării de libertate, indiferent de
statutul juridic exact al persoanei în cauză; mai exact, persoana respectivă trebuie să
se bucure de acest drept din momentul în care a fost declarată oficial „suspectă”
(Accesul la un avocat ca mijloc de prevenire a maltratării Extras din cel de-al 21-lea
Raport general [CPT/Inf (2011) 28] punctele 18,19).
CPT recunoaște pe deplin că în mod excepțional poate fi necesar să se întârzie pe o
anumită perioadă accesul unei persoane deținute la un avocat ales de ea. Totuși,
aceasta nu trebuie să determine refuzul total al dreptului de acces la un avocat în
timpul perioadei respective. În aceste cazuri, trebuie organizat accesul la un alt avocat
independent, în care să se poată avea încredere că nu pune în pericol interesele
legitime ale anchetei.
Dreptul de acces la un avocat al unei persoane aflate în custodia poliției trebuie să
includă dreptul de a-l întâlni în particular. Ca o măsură de siguranță împotriva
maltratării (diferită de mijloacele de a asigura un proces corect), este esențial ca
avocatul să se afle în prezență fizică directă cu deținutul. Acesta este singurul mod de
a putea face o evaluare fizică și psihologică corectă a stării persoanei în cauză. De
asemenea, dacă întâlnirea cu avocatul nu are caracter privat, este posibil ca persoana
deținută să nu se simtă liberă să dezvăluie maniera în care este tratată. Dacă s-a
acceptat, în mod excepțional, ca avocatul respectiv să nu fie cel ales de persoana
deținută, ci un avocat înlocuitor, ales în urma unei proceduri stabilite dinainte de
comun acord, CPT nu vede necesitatea derogării de la confidențialitatea întâlnirilor
între avocat și persoana în cauză.
Dreptul de acces la un avocat trebuie să includă, de asemenea dreptul ca avocatul să
fie prezent în timpul interogatoriului condus de poliție, iar avocatul trebuie să
poată interveni în cursul interogatoriului. De asemenea, pentru ca dreptul de acces la
un avocat al unei persoane aflate în custodia poliției să fie pe deplin eficient în
practică, trebuie să fie pregătite deja prevederi corespunzătoare în această fază
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incipientă a procedurii penale pentru persoanele care nu sunt în situația de a putea
plăti pentru un avocat.
La nivel național, art. 64 din CPP al RM, prevede că orice persoană, imediat după
reţinere sau după recunoaşterea în calitate de bănuit, are dreptul să primească de la
persoana care l-a reţinut o informaţie în scris despre drepturile sale, inclusiv dreptul
de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, precum şi să primească de la organul de
urmărire penală explicaţii asupra tuturor drepturilor sale. Totodată, din momentul
când i s-a adus la cunoştinţă actul procedural de recunoaştere în calitate de bănuit,
persoana are dreptul să aibă asistenţa unui apărător ales de el, iar dacă nu are
mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistat în mod gratuit de către un avocat care
acordă asistenţă juridică garantată de stat.
Totodată, dispoziția legală enunțată supra, prevede că orice persoană reţinută are
dreptul să primească consultaţie juridică, în condiții confidențiale, din partea
apărătorului până la începutul primei audieri în calitate de bănuit. În același context,
art. 167 alin. (11) CPP al RM prevede anumite obligații directe față de organul de
urmărire penală în cazul reținerii unei persoane, și anume: „Organul de urmărire
penală, în timp de o oră după reţinerea persoanei, solicită oficiului teritorial al
Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane
împuternicite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenţei
juridice de urgenţă. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în
scris, inclusiv prin fax, sau la telefon.”
În rezultatul vizitelor de monitorizare realizate pe parcursul anului 2018 de către
echipa IDOM, s-au constatat următoarele carențe privind respectarea acestui drept, în
special:
o Lipsa mijloacelor tehnice de comunicare directă cu avocatul: Cimișlia, Comrat,
Cantemir, Rezina, Șoldănești, Glodeni, Drochia
o Neefectuare înscrisurilor privind respectarea dreptului de acces la avocat în cadrul
registrelor: Cimișlia, Șoldănești,
o Neafișarea listelor avocaților în cadrul IDP într-un loc accesibil și vizibil pentru
deținuți: Cimișlia, Comrat, Cantemir, Rezina, Glodeni, Drochia
o Nerespectarea principiului asigurării confidențialității întrevederilor cu
avocatul din motivul prezenței camerelor de supraveghere video / audio în
pretinsele birouri de întrevederi: Cimișlia, Cahul, Cantemir, Fălești, Rezina,
Șoldănești, Glodeni, Florești, Soroca, Drochia.

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA:
1. Asigurarea unui mecanism eficient de informare a avocatului ales sau
desemnat:
 Opțiunea 1:
Instituirea unui telefon accesibil pentru comunicarea cu avocatul;
 Opțiunea 2:
Instituirea unui mecanism de informare a avocatului la cererea persoanei deținute
despre necesitatea de a beneficia de consultații confidențiale și de a asigura
informarea imediată a deținutului dacă a fost posibilă comunicarea reținerii /
solicitării.
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2. Asigurarea întrevederilor confidențiale:
 Reutilarea spațiilor destinate întrevederilor confidențiale prin eliminarea
camerelor de supraveghere și dotarea cu sistem de alarmare.

NOTIFICAREA TERȚILOR ȘI INFORMAREA CU PRIVIRE LA DREPTURI
Dreptul unei persoane din custodia poliţiei de a putea informa o persoană
apropiată sau un terţ de situaţia sa trebuie, în principiu, să fie garantat chiar de la
începutul detenției. În mod evident, CPT recunoaşte că exercitarea acestui drept
poate fi supus unor anumite excepţii, destinate protejării intereselor legitime ale
anchetei poliţiei. Totuşi, astfel de excepţii trebuie clar definite şi strict limitate în
timp, iar recurgerea la astfel de excepţii trebuie să fie însoţită de garanţii adecvate (de
exemplu orice întârziere a informării unei persoane apropiate sau a unui terţ trebuie
consemnată în scris împreună cu motivele care generat-o şi supusă aprobării unui
funcţionar superior de poliţie care nu are nici o legătură cu afacerea în cauză sau a
unui procuror).1
În ceea ce privește înștiințarea despre reținere, legislația națională prevede în art.
173, CPP al RM următoarea procedură:
„(1) Persoana care a întocmit procesul-verbal de reţinere, imediat, dar nu mai tîrziu de
6 ore, este obligată să dea posibilitate persoanei reţinute să anunţe una din rudele
apropiate sau o altă persoană, la propunerea reţinutului, despre locul unde acesta este
deţinut sau o anunţă singură.
(2) În cazul în care persoana reţinută este cetăţean al unui alt stat, despre reţinere
este informată, în termenul menţionat în alin.(1), ambasada sau consulatul acestui stat
dacă persoana reţinută o cere.
(3) Dacă persoana reţinută este militar, în termenul prevăzut în alin.(1), este
informată unitatea militară, în care ea îşi îndeplineşte serviciul militar, sau centrul
militar unde este la evidenţă, precum şi persoanele menţionate în alin.(1).
(4) În cazuri excepţionale, dacă aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, în scopul
asigurării secretului etapei începătoare a urmăririi penale, cu consimţămîntul
judecătorului de instrucţie, înştiinţarea despre reţinere poate fi amînată pe un termen
de pînă la 12 ore, cu excepţia cazului în care persoana reţinută este minoră.
(5) În cazul în care, în urma reţinerii persoanei, rămîn fără supraveghere minori sau
alte persoane pe care le are la întreţinere ori bunurile acesteia, organul de urmărire
penală este obligat să ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare”.
Astfel, standardele de bază prevăd că drepturile persoanelor private de
libertate nu vor avea nici o valoare dacă nu vor fi cunoscute de către acestea. În
consecinţă, este imperativ necesar ca persoanele din custodia poliţiei să fie în mod
expres informate fără întârziere cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care să
o înţeleagă. Pentru a face aceasta trebuie sistematic transmis persoanelor din
custodia poliţiei, de la începutul detenţiei, un formular care într-o manieră simplă să
precizeze aceste drepturi. Mai mult, va trebui solicitat persoanelor în cauză să
semneze o declaraţie care să ateste că au fost bine informate asupra drepturilor lor.2

Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 43, pag. 13
2 Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 44, pag. 3,4
1
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În acest context, ținem să reamintim recomandarea CPT, conform căreia „persoanele
luate în custodia poliţiei trebuie în special informate fără nici o întârziere asupra
tuturor drepturilor lor” și „orice posibilitate a autorităţilor de a întârzia exercitarea
unuia sau altuia dintre drepturile menţionate anterior pentru a proteja interesele
justiţiei, trebuie clar definită şi aplicarea ei strictă limitată în timp”.3
Conform legislației naționale în vigoare, în termen de până la trei ore după
reținerea persoanei, organul de urmărire este obligat să întocmească și să aducă la
cunoștința reținutului Procesul-verbal despre reținere, precum și informaţia în formă
scrisă și explicate drepturile prevăzute la art.64 CPP al RM, inclusiv dreptul de a tăcea,
de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicaţii, de a beneficia de asistenţa unui
apărător şi de a face declaraţii în prezenţa acestuia, fapt care se menţionează în
procesul-verbal.
În urma verificării cadrului general și al registrelor, în majoritatea izolatoarelor nu
există un sistem de informare a deținuților cu privire la drepturile acestora în
cadrul izolatorului și la fel nu există registru cu privire la notificarea terților despre
reținere. Conform recomandărilor internaționale fiecare deținut trebuie să fie
informat nu doar referitor la drepturile procedurale penale, dar și referitor la
drepturile ce rezidă din statutul de deținut în custodia poliției, la fel trebuie reflectată
în registre de evidență faptul notificării terților despre reținere, or în caz contrar este
imposibilă monitorizarea nivelului respectării acestui drept, fapt ce prezumă
încălcarea acestuia.
Cu titlu de excepție, pe coridorul unor izolatoare sunt amplasate panouri informative.
Acestea prezentau și unele informații neactualizate și care nu erau suficient de
accesibile pentru persoanele reținute. La fel s-a constatat faptul că panourile
informative respective nu conțineau informații despre drepturile pe care le au
persoanele nemijlocit în custodia poliției.
În lumina constatărilor date, ținem să reamintim recomandarea CPT, care subliniaza,
n cel de-al 2-lea Raport General, importanţa informării exprese, fără întârziere a
persoanelor din custodia poliției, asupra drepturilor lor.
Ca concluzie, reieșind din constatările echipei de monitorizare la acest capitol, s-au
constatat următoarele carențe:
o Neafișarea materialelor informative într-un loc vizibil și ușor accesibil cu privire la
drepturile persoanelor aflate în custodia poliției: IDP Cimișlia, IDP Cantemir, IDP
Rezina, IDP Șoldănești, IDP Glodeni
o Absența unui formular - conform recomandărilor CPT, privind drepturile
persoanelor aflate în custodia poliției: IDP Cimișlia, IDP Cantemir, IDP Rezina, IDP
Șoldănești, IDP Glodeni
o Lipsa unui mecanism clar și eficient de notificare a terților cu privire la reținere și
efectuarea înscrierilor despre acest fapt într-un Registru de evidență, în scopul
asigurării respectării acestui drept, constatat în: IDP Cimișlia, IDP Cantemir, IDP
Rezina, IDP Șoldănești, IDP Glodeni, IDP Drochia.

3

Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3] Regula 37, pag. 6

8

RECOMANDĂRI:
1. Elaborarea statutului persoanei deținute în izolatorul de detenție preventivă.
2. Instituirea unui formular continand drepturile exprimate ntr-o maniera simpla
care trebuie dat sistematic persoanelor deţinute n IDP, chiar de la debutul plasării.
3. Persoanelor n cauza trebuie sa li se ceara sa semneze o declaraţie/con irmare,
care sa ateste faptul ca au fost informaţi asupra drepturilor lor.
4. Instituirea unui mecanism clar și eficient de notificare a terților cu privire la
reținere și a registrului de evidență a notificării terților, în scopul asigurării
respectării acestui drept și informarea deținuților dacă a fost posibilă comunicarea
despre situația persoanei.

DREPTUL LA ASISTENȚA MEDICALĂ
Persoana reţinută trebuie supusă imediat examenului medical la intrarea şi la ieşirea
din izolatorul de detenţie provizorie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe
toată perioada detenţiei 4. În ce priveşte examinarea medicală a persoanelor din
custodia poliţiei, aceasta trebuie realizată în afara audierilor şi de preferat, nu în faţa
ofiţerilor de poliţie. În continuare, rezultatele fiecărei examinări, declaraţiile
relevante ale deţinutului cât şi concluziile medicului trebuie înregistrate oficial de
către acesta şi puse la dispoziţia deţinutului şi avocatului acestuia.
Acest drept a fost reformulat ulterior după cum urmează: dreptul de a avea acces la
medic, inclusiv de a fi examinat, dacă persoana reţinută o doreşte, de către un medic
ales de aceasta (suplimentar faţă de examinarea medicală realizată de medicul
solicitat de autorităţile poliţieneşti)5.
De asemenea, este important ca persoanele din custodia poliţiei puse în libertate şi
care nu au ajuns în faţa unui judecător să aibă dreptul să solicite în mod direct un
examen / certificat al unui medic legist cu drept de semnătură.
În prezent acest drept este asigurat parțial de către felcerii din cadrul IDP și care sunt
angajați direcți ai inspectoratelor de poliție. Fișele medicale ale persoanelor reținute
sunt elaborate de felcerii din IDP, conţinând diagnosticul cât şi evoluţia pacientului
împreună cu examinările speciale avute și tratamentul acestuia. Prin urmare este
afectată direct independența lucrătorilor medicali, contrar Protocolului de la Istanbul.
În acest sens, Republica Moldova urmează să asigure transferarea serviciului medical
către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Luând în considerație
complexitatea și tărăgănarea procesului de către diverși actori, considerăm oportun
transferarea serviciului din subordinea șefului inspectoratului de poliție către
Serviciul Medical al Ministerul Afacerilor Interne. Prin urmare, va fi diminuată
interacțiunea lucrătorului medical cu șefului IP și va fi asigurat un grad mai sporit de
independență și echidistanță în procesul de examinare medicală. Totodată, acest fapt
Recomandarea CPT (2011); Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3], și pct. 19 din Ordinul comun al Procurorului
General, Ministrului Justiţiei, Ministrului Afacerilor Interne, directorului general al Serviciului Vamal, directorului Centrului
Naţional Anticorupţie şi ministrului sănătăţii nr. 77 / 572 / 408 / 639-o / 197 / 1589 din 31 decembrie 2013 Ordinul nr. 77 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament
inuman sau degradant
5
Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15]
4
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ar remedia situația salarizării insuficiente a medical care în prezent are un salariu sub
2000 de 1000 lei.
În majoritatea izolatoarelor, confidențialitatea examinării medicale nu este
respectată, fișa medicală de examinare la plasarea în IDP conține rubrica de
contrasemnare de către personalul non-medical, care de regulă asistă la examinarea
medicală.
În caz de constatare a leziunilor corporale, ultimele se consemnează doar în aceste
fișe fără a fi întreprinse acțiuni ulterioare, fiind nerealizate prevederile
Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a
pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant 6. De asemenea,
descrierea leziunilor corporale nu întrunește aspectele necesare în vederea
identificării pretinselor acte de tortură, precum și explicațiile persoanei reținute.
În unele inspectorate, în calitate de măsură de prevenire a bolilor infecțioase în
instituție, se aplică examinarea medicală la intrare în instituție. Totodată, izolarea
medicală a persoanelor suspecte în izolatorul medical nu este realizată, pe motivul
absenței izolatorului medical.
Persoanele reținute se pot adresa după asistență medicală prin intermediul
personalului de supraveghere, care ulterior contactează telefonic asistentul medical.
Cu excepția unor IDP, solicitările de ajutor medical nu sunt înregistrate prin
intermediul registrelor speciale, fapt ce nu permite posibilitatea de analiză și evaluare
a executării lor. Careva Fișe medicale individuale (dosar medical) în cadrul
izolatoarelor nu se perfectează, iar urmărirea istoricului bolii și/sau a asistenței
medicale acordate în izolatoare este imposibilă. De asemenea, în majoritatea
izolatoarelor nu există un sistem de monitorizare și evaluare a problemelor de
sănătate, precum și de colectare de date statistice legate de domeniul medical.
S-a constatat că supraveghetorii nu cunosc despre regulile sigure de percheziții,
noțiunea de set individual de percheziție și procedurile necesare de urmat în caz de
lezare accidentală, în scopul prevenirii infectării cu HIV și alte maladii cu transmitere
prin sânge. Cu atât mai mult, că acest lucru este prevăzut și în Instrucțiunea metodică
cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și controlul infecției HIV în mediul
grupurilor cu risc sporit de infectare, aprobată prin Ordinul IGP nr. 54 din 27 martie
2015 .
În instituții lipsesc proceduri de gestionare a deșeurile rezultate din activitatea
medicală, contrar prevederilor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile.
Punctele medicale nu sunt asigurate cu sterilizator, autoclave, lămpi de cuarț sau alte
dispozitive pentru sterilizarea spațiilor și instrumentelor medicale. Respectiv, nu se
asigură siguranța manoperelor medicale și există riscuri pentru sănătatea reținuților
și angajaților poliției.
Au fost semnalate deficiențe în gestionarea situațiilor care țin de utilizatorii de
droguri / substanțe psihotrope, care ajung în arestul poliției. În acest sens, nu există
un mecanism clar de intervenție, inclusiv pentru persoanele la tratament prin
substituție cu metadonă.
6

Ordinul 408 al MAI, din 31.12.2013

10

RECOMANDĂRI:
1.

Asigurarea examinării medicale neîntârziate a persoanelor ce intră și ies din
izolator de către un personal medical independent și în condiții confidențiale.
2. Asigurarea dreptului efectiv al persoanei reținute de a solicita examinarea
medicală care poate fi efectuată pe cont propriu, de către un medic independent,
indicat de persoana reținută. Rezultatele oricăror examinări medicale ale
persoanei reținute, inclusiv cele efectuate de către medici independenți, trebuie
să se anexeze la Fişa medicală a persoanei reținute, după ce acesta a luat
cunoştinţă de conţinutul examenului medical, contra semnătură7.
3. Revizuirea Fișelor de examinare medicală primară și instituirea sistemului de
cartelă medicală pentru fiecare reținut care a fost admis în izolator.
4. Aprobarea listei Registrelor medicale și structura lor, asigurarea centralizată cu
modele tipizate.
5. Asigurarea examinării medicale obligatorii, în condiții de confidențialitate pentru
fiecare reținut la intrare/ieșire în/din izolator.
6. Asigurarea confidențialității datelor personale cu caracter medical.
7. Elaborarea și introducerea algoritmului de intervenție pentru utilizatorii de
droguri și cele care manifestă un comportament agresiv sau violent, aflate în
custodia politiei.
8. Asigurarea funcționalității (spațiilor necesare) punctului medical în corespundere
cu Ordinul MAI nr. 31 din 27.01.2004 despre instituirea, amenajarea și
înzestrarea punctului medical al inspectoratelor de poliție.
9. Revizuirea anexei la Ordinul MAI nr. 31 din 27.01.2004 privind remediile
necesare în trusa medicală portativă cu excluderea preparatelor psihotrope, dar
și dotarea sălii de proceduri.
10. Asigurarea respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedura de
identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament
inuman sau degradant, aprobat prin Ordinul interinstituțional al MAI nr.
77/572/408/639-o/197/1589 din 31.12.2013.
11. Asigurarea efectivului IDP cu seturi de percheziții, conform prevederilor
Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și controlul
infecției HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare, aprobată prin Ordinul
IGP nr.54 din 27 martie 2015, inclusiv instruirea regulată a personalului asupra
măsurilor sigure de percheziție.
12. Asigurarea managementului deșeurilor rezultate din activitatea medicală,
conform prevederilor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile, inclusiv
elaborarea Planului instituțional de gestionare.
13. Elaborarea și aprobarea indicatorilor statistici privind sănătatea persoanelor
plasate în IDP.
14. Revizuirea grilei de salarizare a personalului medical în vederea menținerii și
atragerii personalului.

7

Fișele medicale ale persoanelor reținute sunt elaborate de felcerul angajat în 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 și reținutului, cu
excepţia cazului când există o contraindicaţie de ordin terapeutic şi sunt eliberate persoanelor terțe cu consimțământul ulti mului,
familiei sau avocatului său.
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15. Examinarea medicală trebuie să fie realizată în condiții confidențiale, fără
prezența angajaților IDP și în cadrul încăperilor specializate, dotate
corespunzător pentru desfășurarea unor asemenea proceduri medicale. În cazul
prezenței leziunilor traumatice, acestea urmează să fie documentate detaliat de
către personalul medical, în conformitate cu legislația în vigoare.
16. Evidența leziunilor traumatice trebuie să fie făcută într-un Registru pentru
personalul medical privind evidenţa a recepţionării şi transmiterii plîngerilor,
declaraţiilor sau altor informaţii despre pretinse fapte de tortură, tratament
inuman sau degradant, iar notificarea acestora trebuie să fie făcută către
procuratura teritorială sau specializată, în a cărei rază activează instituţia.
Asigurarea păstrării registrului în condiții de confidențialitate și excluderea
oricărei ingerințe a personalului nemedical în conținutul acestuia.
17. Asigurarea independenței serviciului medical, prin:
 Transferarea serviciului medical către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale; sau transferarea acestuia către sectorul privat;
 Cu titlu de element tranzitoriu, a transfera serviciul medical din competența
Inspectoratului de Poliție către Ministerul Afacerilor Interne.
RESPECTAREA TERMENULUI LIMITĂ DE AFLARE ÎN CUSTODIA POLIȚIEI
Conform legislației procesual-penale naționale o persoană matură poate fi reținută pe
un termen ce nu poate depăși 72 de ore din momentul privării de libertate, și
respectiv 24 de ore, dacă persoana este minoră. Dacă reținerea persoanei se face în
scopul stabilirii identității acesteia, termenul de reținere nu poate fi mai mare de 6
ore.
Despre fiecare caz de reţinere a unei persoane bănuite de săvârșirea unei infracţiuni
organul de urmărire penală, în termen de până la 3 ore de la momentul privării ei de
libertate, întocmeşte un proces-verbal de reţinere, în care se indică temeiurile,
motivele, locul și alte detalii stabilite de legea procesual-penală (art. 167, alin. (1) CPP
la RM).
După expirarea termenelor de 72 de ore și respectiv 24 ore pentru minori, orice
privare de libertate se admite numai în baza unui mandat de arestare sau a unei
hotărâri judecătoreşti motivate. Executarea arestului preventiv se asigură de către
penitenciare, inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor8.
Amintim și recomandarea CPT către Republica Moldova, privind sporirea eforturilor,
astfel încât fiecare persoană plasată în detenţie provizorie sau care trebuie să
ispăşească o pedeapsă contravenţională, să fie transferată cât mai curând posibil, întrun penitenciar şi că reîntoarcerea persoanelor din arest preventiv în localurile
poliţiei, pentru orice motiv care ar fi acela, să fie solicitat şi autorizat doar atunci când
nu există absolut nici o altă opţiune şi pentru cel mai scurt timp posibil.9
De asemenea, transferarea deţinuţilor din arest preventiv în custodia poliţiei pentru o
audiere suplimentară nu va trebui solicitată şi autorizată decât dacă aceasta este
absolut inevitabilă. Este la fel de evident că în circumstanţele excepţionale în care un
8
9

Art. 175 alin. (9) din Codul de Executare
Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 1 - 10 iunie 2011, pag. 9
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deţinut în arest preventiv este transferat în custodia poliţiei, acesta trebuie să
beneficieze de cele trei drepturi (dreptul de acces la un avocat, dreptul la un medic
precum şi dreptul de a putea informa un apropiat sau un terţ despre deţinerea lor).10
Per ansamblu acest termen este respectat, deși au fost identificate unele cazuri când
persoanele se aflau în izolator peste durata admisibilă de legislația în vigoare. În
cadrul celor 12 vizite de monitorizare la locurile de detenție ale poliției, de către
echipa de monitorizare IDOM, au fost documentate 5 cazuri de încălcare a termenului
de 72 de ore. Cele mai frecvente motive revendicate au fost: 1) refuzul penitenciarului
de a primi persoana arestată / condamnată, deoarece persoana are leziuni; 2) refuzul
penitenciarului de al primi, deoarece persoana nu are un document de identitate; 3)
solicitarea de către ofițerul de urmărire penală sau procuror pentru a efectua unele
acțiuni procesuale suplimentare. Totodată au fost identificate cazuri când persoanele
arestate sau chiar cu sentința de condamnare sunt deținute în custodia poliției.
Considerăm ca neîntemeiat refuzul instituțiilor penitenciarelor de a asigura
detenția persoanei din motivul prezenței semnelor de tortură, tratament
inuman sau degradant. În același context, legislația în vigoare nu prevede un
asemenea temei de refuz. Totodată reiterăm prevederile Ordinului interinstituțional
din 31.12.201311, care stabilește că „în cazul parvenirii plângerilor, declaraţiilor sau a
altor informaţii despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant,
persoanele responsabile de recepţionarea lor, inclusiv lucrătorii medicali sunt obligați
imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, să le transmită procuraturii teritoriale sau
specializate, în a cărei rază activează instituţia”.
Potrivit articolul 303 din Codul de Executare, persoanele faţă de care a fost aplicată
măsura arestului preventiv, cât și persoanele condamnate sunt deţinute în
penitenciare. Conform Statutului executării pedepsei de către condamnați, temeiurile
pentru primirea deţinuţilor în penitenciare constituie întrunirea cumulativă a
următoarelor acte: actul care constituie temeiul detenţiei şi actul care confirmă
identitatea deţinutului. Articolul 200 din Codul de Executare, prevede că primirea
condamnatului în penitenciar se efectuează de către administraţia penitenciarului,
după ce i se stabileşte identitatea, pe baza dispoziţiei de executare, a hotărârii de
condamnare, a actelor de identitate și a altor documente, în modul prevăzut de
Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.
Problema documentării persoanelor în termen de 72 de ore a fost menționată de
către colaboratorii de poliție din majoritatea izolatoarelor de detenție provizorie. O
altă problemă conexă reprezintă cheltuielile de documentare în regim de urgență,
care uneori sunt puse pe seama poliției. Mai mult ca atât, în unele cazuri aceste
cheltuieli sunt asumate din salariul angajaților din cadrul IDP/escortă, întrucât nu
sunt prevăzute în bugetul poliției. Prin urmare este necesar de a identifica o măsură
de documentare provizorie, până la documentarea persoanei arestate/condamnate,

Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 46, pag. 14
11
Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Justiţiei, Ministrului Afacerilor Interne, directorului general al Serviciului Vamal,
directorului Centrului Naţional Anticorupţie şi ministrului sănătăţii nr. 77 / 572 / 408 / 639-o / 197 / 1589 din 31 decembrie 2013
Ordinul nr. 77 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinsel or cazuri de
tortură, tratament inuman sau degradant
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în baza căreia se efectuează primirea în penitenciar sau în izolatorul de urmărire
penală.
În cadrul mai multor IDP-uri a fost constatat faptul transferării deținuților din
cadrul penitenciarului în cadrul IDP pentru efectuarea acțiunilor procesuale cu
deținuții de către organul de urmărire penală sau procuror, fără a fi motivată
existența caracterului absolut inevitabil al petrecerii acestor acțiuni în alte locuri
decât cele aflate în jurisdicția ANP. Interogarea suplimentară de către poliţie a
persoanelor aflate în detenţie provizorie (arest) este uneori necesară. Totodată,
CPT-ul estimează că, prin perspectiva prevenirii relelor tratamente, este de preferat,
de asemenea, ca astfel de interogatorii să se deruleze în interiorul instituţiilor
penitenciare în cauză şi nu în localurile poliţiei. Transferarea deţinuţilor din prevenţie
în custodia poliţiei pentru o audiere suplimentară nu va trebui solicitată şi autorizată
decât dacă aceasta este absolut inevitabilă. Este la fel de evident că în circumstanţele
excepţionale în care un deţinut în prevenţie este retransferat în custodia poliţiei,
acesta trebuie să beneficieze de cele trei drepturi cu importanță deosebită. 12
RECOMANDĂRI
1. Statul trebuie să asigure că nimeni nu este privat ilegal de libertate prin detenția în
IDP peste termenul de 72 de ore.
2. Statul trebuie să se asigure că existența leziunilor nu va servi temei pentru a refuza
plasarea persoanei în penitenciar, și că leziunile sunt documentate în conformitate
cu Protocolul de la Istanbul, iar cazul este raportat imediat procurorului despre
cazul potențial de tortură, dar nu mai târziu de 24 de ore.
3. Statul ar trebui să se asigure că ofițerii de poliție nu abuzează de putere și că
elimină practicile autorităților de a ține persoana aflată în detenție peste termenul
legal prevăzut, pentru a efectua anumite acțiuni procedurale.
4. Obligarea prin lege a instituțiilor penitenciare de a primi persoanele arestate în
regim diurn, în orice zi a săptămânii pentru evitarea deținerii arestaților în
izolatoarele de detenție provizorie care sunt destinate exclusiv pentru deținerea
reținuților.
5. CPT-ul a recomandat13 de a dubla eforturile, astfel încât fiecare persoană plasată în
detenţie provizorie sau care trebuie să ispăşească o pedeapsă contravenţională, să
fie transferată cât mai curând posibil, întru-un penitenciar şi ca reîntoarcerea
preveniţilor în localurile poliţiei, pentru orice motiv care ar fi acela, să fie solicitat
şi autorizat doar atunci când nu există absolut nici o altă opţiune şi pentru cel mai
scurt timp posibil.
6. Simplificarea procedurii de perfectare a actelor de identitate persoanelor reţinute
cu cetăţenie străină/apatrizi (ca perfectarea acestora să fie făcută în cel mai scurt
timp nedepăşind 72 ore).
7. Prin perspectiva prevenirii relelor tratamente, este de preferat, de asemenea, ca
interogatorii suplimentare cu deținuții să se deruleze în interiorul instituţiilor
penitenciare în cauză şi nu în localurile poliţiei.
Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 46, pag. 14
13
Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 1 - 10 iunie 2011, pag. 9
12
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8. Neadmiterea transferării în custodia poliţiei a arestatului/condamnatului pentru o
audiere suplimentară, decât dacă aceasta este absolut inevitabilă. 14
9. Amendarea cadrului legal național, în vederea stabilirii criteriilor exprese a
situațiilor excepționale în care se admite transferarea arestatului/condamnatului
din penitenciar în custodia poliției.
ACCESUL LA MECANISMELE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR DEȚINUȚILOR
Existenţa unui mecanism independent pentru examinarea plângerilor privind
tratamentul din timpul petrecut în custodia poliţiei, reprezintă o măsură de
siguranţă esenţială.15
CPT a subliniat în mai multe ocazii rolul autorităţilor judiciare în lupta împotriva
relelor tratamente aplicate de poliţie. Examinarea promptă de către autorităţile
judiciare şi alte autorităţi competente a tuturor plângerilor privind relele tratamente
şi impunerea când este cazul, a unei sancţiuni adecvate, va avea un efect de
descurajare foarte puternic. Invers, în cazul în care aceste autorităţi nu iau măsuri
eficiente pentru tratarea plângerilor care le sunt adresate, vor determina și încuraja
impunitatea.16 De asemenea, CPT în rapoartele sale evidențiază rolul mecanismului
de plângeri în protecția drepturilor deținuților. Posibilitatea deținuților de a depune
plângeri neîngrădit și necenzurat contribuie la protecția drepturilor persoanelor
aflate în detenție. În repetate rânduri CPT, Comitetul ONU împotriva torturii, OSC în
domeniul drepturilor omului, au indicat asupra necesității de a institui un mecanism,
care să asigure posibilitatea și accesul nestingherit și confidențial al deținuților la
procedura de depunere și examinare a plângerilor.
CONSTATĂRI
Ca rezultat al monitorizării, în majoritatea izolatoarelor de detenție provizorie s-a
constatat faptul că nu există un mecanism clar de depunere a reclamațiilor
confidențiale (adresate procurorilor, Avocatului Poporului, asociațiilor obștești)
despre presupusele acte de tortură, rele tratamente suferite în izolator sau din
momentul detenției.
De asemenea, în unele izolatoare de detenție monitorizate, s-a constatat că lipsea un
registru de evidență a plângerilor și cererilor deținuților, în care să fie dusă evidența
strictă a tuturor plângerilor înaintate de către persoanele deținute, care să conțină
informații relevante și detaliate privind data adresării, organul vizat, rezultatele
examinării ș.a.

Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 46, pag. 14
15
Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3] Regula 40, pag. 7.
16
Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 45, pag. 14
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Foto 3 Registrele de evidență IDP Cimișlia Foto 4 Registrele de evidență IDP Glodeni
Reieșind din examinarea registrelor, au fost evidențiate și cazuri când audierea
deținuților începe în absența avocatului sau când audierile au loc după ce avocatul
pleacă.
În majoritatea izolatoarelor de detenție provizorie, la momentul vizitei nu exista și
nici n-a existat anterior un registru specializat al incidentelor sau a leziunilor, al
aplicării forței fizice sau a mijloacelor speciale, care să conțină informații relevante
privind incidentele violente care au loc între deținuți sau descrierea leziunilor
deținuților.

Foto 5, 6, Panou informativ din IDP Glodeni și IDP Rezina
RECOMANDĂRI
1. Actualizarea informației pe panourile informative din cadrul inspectoratelor și
nemijlocit din cadrul IDP-urilor privind drepturile persoanelor reținute, instituțiile
și organele responsabile de protecția drepturilor omului, care au competențe
distincte în examinarea plângerilor privind relele tratamente și tortură. Informația
trebuie sa fie lizibilă, vizibilă și adaptată necesităților deținuților, astfel încât
aceștia să poată depune o plângere cât mai ușor.
2. Instituirea unui Registrul pentru angajații nemedicali de evidenţă a recepţionării şi
transmiterii plângerilor, declaraţiilor sau altor informaţii despre pretinse fapte de
tortură, tratament inuman sau degradant, conform Ordinul interinstituțional nr.
77/572/408/639-o/197/1589 din 31.12.2013.
3. Asigurarea respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedura de
identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament
inuman sau degradant, aprobat prin Ordinul interinstituțional nr. 77/572/408/639o/197/1589 din 31.12.2013.
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4. Examinarea promptă de către autorităţile competente a tuturor plângerilor privind
relele tratamente aplicate în privința persoanelor deținute şi impunerea, când este
cazul, a unor sancţiuni adecvate cu un efect de descurajare pe viitor.

CAMERA DE AUDIERE/ CAMERA DE ÎNTREVEDERE
Înregistrarea electronică (audio şi/sau video) a interviurilor poliţiei reprezintă
pentru deţinuţi o garanţie suplimentară importantă împotriva relelor tratamente.
CPT-ul notează cu satisfacţie că introducerea de astfel de sisteme este luată în
considerare într-un număr din ce în ce mai mare de ţări. Astfel de sisteme pot furniza
o înregistrare completă şi autentică a procesului de interogare, înlesnindu-se astfel
foarte mult investigarea oricăror declaraţii de rele tratamente. Aceasta este atât în
interesul persoanelor care au fost maltratate de poliţie cât şi al ofiţerilor de poliţie
confruntaţi cu declaraţii nefondate privind aplicarea relelor tratamente fizice sau
presiunilor psihologice. Înregistrarea electronică a interviurilor de către poliţie
reduce, de asemenea, posibilitatea pentru persoanele implicate de a nega în mod fals
ceea ce declaraseră.17 La rândul său, Comitetul ONU împotriva torturii menționează
expres în observațiile finale ale acestuia către statele-parți că asigurarea funcționării
echipamentelor audio-video reprezintă una din garanțiile fundamentale ale
persoanelor aflate în custodia poliției.
În mai multe ţări, CPT a descoperit încăperi rezervate interogatoriilor care aveau un
grad ridicat de intimidare: de exemplu încăperile erau decorate în întregime în negru
şi echipate cu reflectoare îndreptate către scaunul folosit de persoana interogată.
Conform prevederilor CPT, încăperi în astfel de configurații nu ar trebui să existe în
facilitățile poliţiei.
În lumina raportului CPT din 2011, în partea ce ţine de organizarea audierilor,
acestea trebuie să fie efectuate, în linii generale, de către ofiţerii de poliţie, într-o sală
special echipată şi destinată în acest sens. Un sistem de monitorizare continuu a
normelor şi procedurilor de audiere de către poliţie ar trebui, de asemenea, să fie
implementat. Totodată, este necesară o evidenţă mai exactă a tuturor audierilor
efectuate de către poliţie, care ar trebui, dacă este posibil, să fie efectuate cu
echipament electronic de înregistrare audio și video. În plus, este oportun de a
solicita să fie sistematic consemnate detalii precum: ora când au demarat audierile şi
când s-au finisat, orice solicitare făcută de către persoana plasată în custodie în
timpul audierilor, precum şi numele persoanelor prezente pe parcursul fiecărei
audieri.
Pe baza consultărilor registrelor de evidență a scoaterii deținuților din celule, în unele
IDP-uri s-a depistat că persoanele reținute sunt scoase și escortate în birourile OUP și
procurorilor pentru efectuarea acțiunilor procesuale. Aceasta este o încălcare a
garanției persoanelor reținute împotriva torturii și relelor tratamente. Totodată, s-a
constatat că persoanele arestate la fel sunt transportate din penitenciare în IDP-uri
pentru acțiuni procesule de urmărire penală. CPT consideră că, prin perspectiva
prevenirii relelor tratamente, este de preferat ca astfel de interogatorii să se deruleze
17
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în interiorul instituţiilor penitenciare în cauză şi nu în localurile poliţiei, transferarea
din penitenciar în custodia poliției fiind posibilă doar în situații excepționale. //a se
vedea detalii la compartimentul „asigurarea accesului la avocat și a dreptului la
întrevederi confidențiale”, precum și „camera de audiere/ camera de întrevedere”//
În rezultatul vizitelor de monitorizare s-a constatat că biroul de audiere și biroul de
întrevedere, de facto sunt aceleași și sunt dotate cu cameră video. Situația respectivă
a fost constatată în izolatoarele de detenție provizorie din localitățile: Cimișlia,
Comrat, Cantemir, Rezina, Glodeni, Drochia
De asemenea, ar trebui create condiții minime pentru toate birourile de audieri din
cadrul izolatoarelor de detenție provizorie, ca acestea să fie corect luminate, încălzite,
aerisite şi echipate astfel încât să permită tuturor participanţilor la procesul de
interogare să fie aşezaţi pe scaune de acelaşi tip şi confort.

Foto biroul de audieri IDP Taraclia

Foto biroul de audieri IDP Cantemir

Foto 7 biroul audieri IDP Rezina

Foto 8 biroul audieri IDP Șoldănești

RECOMANDĂRI
1. Delimitarea birourilor de audieri de birourile de întrevederi care în principiu au
statut și destinație diferită.
2. Crearea condițiilor minimum necesare pentru birourile de audieri ca acestea să fie
corect luminate, încălzite şi aerisite. Acestea trebuie echipate astfel încât să
permită tuturor participanţilor la procesul de interogare să fie aşezaţi pe scaune de
acelaşi tip şi confort.
18

3. Biroul de întrevederi trebuie să respecte condițiile de confidențialitate a
întrevederilor deținuților cu avocatul, aceasta fiind o garanție a respectării
dreptului la apărare.

CAMERE DE SUPRAVEGHERE
PREVENIȚILOR

AUDIO/VIDEO,

SIGURANȚA

ȘI

PAZA

Obligaţia poliţiei în raport cu persoanele aflate în custodie, include responsabilitatea
de a le asigura acestora securitatea şi integritatea fizică. Supravegherea adecvată a
spaţiilor de detenţie reprezintă o componentă inerentă a acestei obligaţii asumate de
poliţie. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a garanta persoanelor aflate în custodia
poliţiei că sunt în măsură să intre în contact cu personalul de supraveghere, în orice
moment necesar.
În mai multe situaţii, delegaţiile CPT au văzut că celulele poliţiei se găsesc prea
departe de birourile sau locurile unde poliţiştii sunt în mod normal prezenţi şi că
acestea erau lipsite de orice dispozitiv (în special un sistem de apel/alarmă) care să
permită deţinuţilor să atragă atenţia poliţiştilor ca aceștia să poată interveni la
necesitate. Absența acestui sistem, comportă un risc considerabil să nu se poată
interveni oportun și necesar în diverse cazuri de incidente (violenţă între deţinuţi,
tentative de sinucidere, incendii etc.).18
Reieșind din vizitele de monitorizare efectuate, insuficiența camerelor de
supraveghere sau nefuncționarea acestora, cu riscuri pentru securitatea și paza
persoanelor deținute au fost constatate în localitățile: Cimișlia, Comrat, Șoldănești,
Cahul, Cantemir, Glodeni, Soroca.
De asemenea, în izolatoarelor monitorizate a fost constatată inexistența sistemelor de
apel pentru deținuți, care să permită atragerea atenţiei poliţiştilor în cazuri de
urgențe și în caz de pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.

Foto 9 IDP Cimișlia
18

Foto 10 IDP Comrat

Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Extrasul din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], Regula 48, pag. 17

19

Foto 10, 11 IDP Comrat
RECOMANDĂRI
1. Asigurarea cu camere de supraveghere video funcționale a spațiilor în care se dețin
persoanele în cadrul IDP, precum și a spațiilor care prezintă riscuri pentru
aplicarea relelor tratamente sau altor abuzuri din partea terțelor persoane.
Camerele de supraveghere trebuie amplasate astfel încât să permită urmărirea
neîntreruptă a traseurilor urmate de deținuți/supraveghetori.
2. Asigurarea spațiilor de deținere cu dispozitive de semnalizare pentru deținuți, care
să permită semnalarea personalului de supraveghere ori decât ori este necesar.
3. Asigurarea sigilării corespunzătoare, prin sudare, a spațiilor sistate și care prezintă
riscuri de a fi utilizate pentru deținerea persoanelor.
4. Asigurarea intervenției imediate în cazurile de violență între deținuți, de tentative
de sinucid, incendii, etc.
5. Dotarea cu sisteme de alarme sonore a tuturor spațiilor de interacțiune cu
deținuții, precum sunt holurile, camerele de audieri, camerele pentru întrevederi
confidențiale, punctul medical, curtea pentru plimbări, etc.

REGISTRELE DE DETENȚIE
CPT-ul consideră că protecţia fundamentală oferită persoanelor aflate în custodia
poliţiei ar fi întărită (şi munca ofiţerilor de poliţie ar putea fi uşurată) dacă o singură
înregistrare (înscris) completă a detenţiei ar exista pentru fiecare deţinut, în care s-ar
înregistra toate aspectele detenţiei şi măsurile luate împotriva lor (când a fost privat
de libertate şi motivul pentru care a fost luată această măsură, când i s-au enunţat și
explicat drepturile, fixarea leziunile, când a contactat cu rude, când a fost consulat de
avocat, când i s-a oferit mâncare, când a fost interogat, când a fost transferat sau
eliberat etc.). Totodată, în cazurile de posesie a anumitor obiecte, notificarea
terțelor/avocatului, renunțarea de a exercita un drept, trebuie obținută semnătura de
confirmare a deţinutului, în caz contrar, lipsa unei semnături trebuie explicată.
Totodată, avocatul deţinutului trebuie să aibă acces la un astfel de dosar de detenţie. 19
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Convenţia internaţională cu privire la protecţia tuturor persoanelor contra dispariţiilor
forţate din 20 decembrie 200620, prevede în art. 17.3: „3. Fiecare Stat Parte trebuie să
asigure stabilirea şi menţinerea unui sau mai multor registre sau forme de evidenţă
oficiale actualizate ale persoanelor private de libertate, care, în baza cererii, sunt puse
prompt la dispoziţia oricărei autorităţi judiciare sau oricărei alte autorităţi sau
instituţii competente, autorizate prin legislaţia Statului Parte dat sau prin orice
instrument juridic internaţional la care Statul dat este parte. Informaţia conţinută în
aceste registre trebuie să includă cel puţin: (a) Identitatea persoanei private de
libertate; (b) Data, ora şi locul unde persoana a fost privată de libertate şi identitatea
autorităţii care a privat persoana de libertate; (c) Autoritatea care a ordonat privarea
de libertate şi motivele privării de libertate; (d) Autoritatea responsabilă de
supravegherea privării de libertate; (e) Locul privării de libertate, data şi timpul
admiterii în locul de privare de libertate şi autoritatea responsabilă de locul privării
de libertate; (f) Elemente privind starea sănătăţii persoanei private de libertate; (g) În
caz de deces în perioada privării de libertate, circumstanţele şi cauza decesului,
precum şi destinaţia cadavrului; (h) Data şi ora eliberării sau a transferului într-un alt
loc de detenţie, destinaţia şi autoritatea responsabilă pentru transfer ș.a.”.
În majoritatea unităților de poliție vizitate, registrele de evidență au fost în general
bine păstrate. Cu toate acestea, examinarea registrelor relevante a dezvăluit, uneori,
eșecul de a înregistra timpul reținerii, eliberarea sau transferul persoanelor reținute,
vizitele avocaților și alte informații privind confirmarea respectării drepturilor
persoanelor aflate în detenție provizorie, precum și utilizarea corectorului. Echipa de
monitorizare s-a confruntat cu necesitatea de a consulta mai multe registre și fișiere,
în scopul de a reconstitui cronologia evenimentelor ce țin de perioada de detenție în
arestul poliției, precum și pentru a obține informații exacte referitoare la perioada
deținerii.
Ca rezultat al examinării detaliate al registrelor IDP-urilor monitorizate, membrii
echipei IDOM au constatat următoarele:
1. Lipsa informației consolidate despre detenția persoanelor reținute într-un registru
unic și complet de detenție în care să fie păstrate toate informațiile persoanelor
aflate în cadrul izolatorului.
2. Lipsa unui regulament unic care sa prevadă lista registrelor ce urmează a fi
păstrate și completate în cadrul IDP.
3. Deficiențe la completarea registrelor în strictă conformitate cu rubricile necesare
și indicarea acestor rubrici în partea de sus a registrelor, astfel încât informația
completată să corespundă clar rubricii inserate.
4. Deficiențe practic în majoritatea IDP-lor în ceea ce ține de evidenţa registrelor
referitoare la reţinere, astfel încât, acestea să cuprindă, în mod fidel, data şi ora la
care avut loc privarea de liberate, repunerea în liberate sau transferul, precum şi
să reflecte orice alt aspect al reţinerii (locul exact unde este deţinută persoana,
vizitele avocatului, rudelor, medicului sau agentului serviciilor consulare, ieşirea
pentru audiere, transferul în mediul spitalicesc, etc..). De asemenea, ar trebui să se
asigure că în registre să figureze faptul plasării în celulele de aşteptare din
inspectorate, precum şi durata plasării.
20
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5. Deficiențe la capitolul asigurării evidenței respectării dreptului la plimbări și
dreptului de a face baie a deținuților în condiții de igienă și respectare a intimității.
6. Lipsa echipamentelor moderne de verificare a coletelor/bunurilor și produselor
care intră în spațiile de detenție prin intermediul rudelor.
7. Lipsa sistemului de înregistrare video a percheziției și ridicării obiectelor și
lucrurilor personale de la persoana reținută.
8. Deficiențe la evidența proceselor verbale de percheziție corporală a persoanelor
reținute cu indicarea obiectelor ridicate, care vor fi păstrate corespunzător.
9. Lipsește practic în toate IDP-urile un mecanism eficient privind depunerea
plângerilor de către persoanele deținute și a unui registru specializat în care ar
putea fi consemnate plângerile persoanelor și rezultatele examinării plângerilor.
De exemplu, în IDP Cahul se păstrau și completau 8 registre, dintre care au fost
examinate registrele care au relevanță scopului monitorizării:
 Registru de evidență a scoaterii din celule a persoanelor deținute în IDP
Cahul
Registrul nu este de model prestabilit/tipizat fiind format dintr-un caiet completat cu
anumite rubrici, sigilat și cusut, deși în partea de sus nu este indicat ce anume
urmează a fi completat în rubrici. Din conținutul înscrisurilor putem stabili că se
completează data, numele prenumele persoanei deținute, ora scoaterii din celulă,
locul unde pleacă persoană, ora revenirii în celulă, identitatea persoanei cu care s-a
văzut deținutul (de regulă procurorul și avocatul), semnătura persoanei. În mare
parte, registrul conținea semnăturile deținuților la fiecare ieșire-intrare.
Faptul că în partea de sus a registrului nu este indicat ce anume trebuie să se
completeze creează confuzii deoarece membrii echipei de monitorizare urmau fie să
întrebe colaboratorii ce anume să completează fi să deducă din conținut.
 Registrul de etapare a persoanelor deținute în IDP Cahul
Registrul nu este de model prestabilit/tipizat, fiind format dintr-un caiet completat cu
anumite rubrici, este sigilat și cusut. În registru sunt conținute următoarele rubrici:
data, numele/prenumele deținutului, ora etapării, locul etapării, ora sosirii înapoi sau
informația dacă a fost eliberat, numele/prenumele persoanei care asigură etaparea,
semnătura. Frecvent sunt utilizate formule deținutul „scos la sancție” – calchiere care
vine din limba rusă, care este vagă și nu relevă clar scopul scoaterii persoanei din
celulă.
 Registrul de evidență a persoanelor deținute în IDP al IP Cahul
Registrul nu este de model prestabilit/tipizat, fiind format dintr-un caiet completat cu
anumite rubrici: numărul de ordine, numele/prenumele deținutului și articolul
incriminat, domiciliul, data, luna, anul nașterii deținutului, instituția și persoana care
a efectuat reținerea, actul procesual de reținere, data și ora reținerii, informația
despre antecedentele penale, data și ora etapării sau eliberării, motivul eliberării,
numărul celulei în care se deține. Ultima persoană, conform registrului a fost eliberată
la ora 15.45 data 27.02.2018. Registrul dat conține aproape toată informația
necesară, nu conține omisiuni și înscrisurile sunt realizate sistematic și fără corectări
sau spații libere.
 Registrul plimbărilor
Registrul nu este de model prestabilit/tipizat, fiind format dintr-un caiet completat cu
anumite rubrici: numărul de ordine, numele, prenumele deținutului, data și ora
22

plimbării, semnăturile deținuților la intrare/ieșire din celule, precum și refuzul ieșirii
la plimbare era consemnat prin semnătura persoanei deținute. Durata plimbărilor,
conform registrului era de o ora. Dat fiind faptul că în IDP la momentul vizitei de
monitorizare nu se aflau persoane reținute, informația cu privire la respectarea
duratei și frecvenței plimbărilor nu a fost posibil de confruntat.
În cadrul IDP, la momentul vizitei, nu exista și nici n-a existat anterior un registru
specializat al incidentelor sau al leziunilor, al aplicării forței fizice sau al mijloacelor
speciale, care să conțină informații relevante privind incidentele violente care au loc
între deținuți sau descrierea leziunilor deținuților. De asemenea nu există un registru
al plângerilor deținuților.

Foto 12 Registrele de evidență IDP Foto 13 Registre de evidență IDP Cantemir
Cantemir

Foto 14 Registre de evidență Comrat

Foto 15 Registre evidență IDP Cimișlia

Foto 16 Registre evidență IDP Glodeni
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Una din problemele conturate în urma vizitelor de monitorizare rezidă din
faptul că sistemul de formare continuă a personalului care lucrează în
izolatoare și escortă nu este bine definit și implementat, în special în ceea ce
privește completarea și păstrarea registrelor și aplicarea procedurilor care implică
mijloacele speciale.
RECOMANDĂRI
1. Instituirea unui registru unic și complet de detenție în care să fie păstrate toate
informațiile persoanelor aflate la o secție de poliție, conform prevederilor CPT.
2. Elaborarea ți aprobarea unui regulament unic care sa prevadă lista registrelor ce
urmează a fi păstrate și completate în cadrul IDP-urilor. Aprobarea structurii unice
a registrelor și asigurarea centralizată cu modele standard de registre.
3. Completarea registrelor în strictă conformitate cu rubricile necesare și indicarea
acestor rubrici în partea de sus a registrelor, astfel încât informația completată să
corespundă clar rubricii înserate. Asigurarea verificării acestora în conformitate cu
prevederile regulamentului.
4. A continua eforturile pentru a ameliora evidenţa registrelor referitoare la reţinere,
astfel încât, acestea să cuprindă data şi ora la care avut loc privarea de liberate,
repunerea în liberate sau transferul, precum şi să reflecte orice alt aspect al
reţinerii (locul exact unde este deţinută persoana, vizitele avocatului, rudelor,
medicului sau agentului serviciilor consulare, ieşirea pentru audiere, transferul în
mediul spitalicesc, etc.). De asemenea, ar trebui să se asigure că în registre să
figureze faptul plasării în celulele de aşteptare din inspectorate, precum şi durata
plasării.
5. Asigurarea evidenței respectării dreptului la plimbări și dreptului de a face baie a
deținuților în condiții de igienă și respectare a intimității.
6. Asigurarea evidenței obiectelor și produselor alimentare și nealimentare
transmise persoanelor reținute de către rude și examinarea oportunității
introducerii echipamentelor moderne de verificare a coletelor/bunurilor și
produselor care intră în spațiile de detenție prin intermediul rudelor.
7. Asigurarea ținerii evidenței proceselor-verbale de percheziție corporală a
persoanelor reținute cu indicarea obiectelor ridicate, care vor fi păstrate
corespunzător. Înregistrarea video/audio a percheziției și ridicării obiectelor și
lucrurilor personale de la persoana reținută.
8. Asigurarea unui mecanism eficient privind depunerea plângerilor de către
persoanele deținute, introducerea unui registru specializat în care ar putea fi
consemnate plângerile persoanelor și rezultatele examinării acestora.
PETE NEGRE ÎN SUPRAVEGHEREA VIDEO, OBIECTE SUSPECTE
Orice încălcare a drepturilor persoanelor private de libertate, poate fi catalogată
drept tortură, tratament inuman sau degradant, dacă provoacă suferinţe fizice sau
psihice. (Exemple: încătuşarea arestaţilor/deţinuţilor pe durata transferului în spitale
din afara sistemului şi pe durata spitalizării; privarea de tratamente şi medicaţie
adecvate bolilor.)
CPT-ul subliniază că înregistrarea electronică a interogatoriilor poliţiei reprezintă o
altă măsură utilă de siguranţă împotriva relelor tratamente asupra deţinuţilor
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(constituind şi un avantaj semnificativ pentru poliţie). Extras din cel de-al 2-lea Raport
general [CPT/Inf (92) 3]
Înregistrarea electronică (audio şi/sau video) a interviurilor poliţiei reprezintă
pentru deţinuţi o garanţie suplimentară importantă împotriva relelor tratamente.
CPT-ul notează cu satisfacţie că introducerea de astfel de sisteme este luată în
considerare într-un număr din ce în ce mai mare de ţări. Astfel de sisteme pot furniza
o înregistrare completă şi autentică a procesului de interogare, înlesnindu-se astfel
foarte mult investigarea oricăror declaraţii de rele tratamente. Aceasta este atât în
interesul persoanelor care au fost maltratate de poliţie cât şi al ofiţerilor de poliţie
confruntaţi cu declaraţii nefondate privind aplicarea relelor tratamente fizice sau
presiunilor psihologice. Înregistrarea electronică a interviurilor de către poliţie
reduce, de asemenea, posibilitatea pentru persoanele implicate de a nega în mod fals
ceea ce declaraseră. Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15]
De asemenea, CPT-ul subliniază și importanţa deosebită care ar trebui acordată
instruirii responsabililor de aplicare a legilor (care trebuie să includă educaţia în
materia drepturilor omului, conform articolului 10 al Convenţiei Naţiunilor Unite
împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante).
Se poate susţine că nu există nici o garanţie mai bună împotriva relelor tratamente
asupra unei persoane private de libertate decât un ofiţer de poliţie sau funcţionar de
penitenciar instruit adecvat. Ofiţerii calificaţi vor fi în măsură să-şi îndeplinească cu
succes responsabilităţile fără să recurgă la rele tratamente şi să-şi asume existenţa
garanţiilor fundamentale pentru deţinuţi.
În rezultatul vizitelor de monitorizare efectuate de către echipa IDOM, au fost
constatate:
o Existența unor încăperi nemonitorizate video, precum și sigilate necorespunzător;
o Prezența în IDP-uri a unor obiecte suspecte: mănuși, saci de polietilenă, bare
metalice sau cauciuc, măști de protecție, ș.a.
o Spații în izolator neacoperite cu supraveghere video sau camere de supraveghere
nefuncționale.
Cumulativ, toate aceste circumstanțe indică asupra unui risc sporit de aplicare a
tratamentului degradant în privința persoanelor deținute.

Foto 17,18 Celule neutilizabile din cadrul IDP Cantemir și Soroca

25

Foto 19 Obiecte suspecte cadrul IDP Cantemir
RECOMANDĂRI
1. Asigurarea că celulele nefuncționale au fost scoate din uz de jure si de facto, prin
sudare.
2. Sigilarea corespunzătoare a încăperilor scoase din uz și neadmiterea pe perimetrul
izolatoarelor a obiectelor suspecte care pot fi folosite pentru aplicarea relelor
tratamente reținuților: mănuși, saci de polietilenă, măști de protecție, bare
metalice, ș.a..
3. Excluderea practicii de folosire a regimului de lucru a personalului timp de 24 ore,
ceea ce contravine legislației în vigoare și poate crea situații de reacții întârziate
sau inacțiuni din partea angajaților în situații de pericol asupra reținuților.
4. Instruirea colaboratorilor în domeniul drepturilor omului și tehnicilor de deescaladare a violenței.
CONDIȚIILE DE DETENȚIE
Conform standardelor europene și recomandărilor CPT, custodia poliţiei este, sau ar
trebui să fie de o durată cât mai scurtă. Totuşi, condiţiile de detenţie în celulele
poliţiei trebuie să îndeplinească anumite condiţii minime. Toate celulele poliţiei
trebuie să fie curate şi de o mărime rezonabilă, având în vedere numărul persoanelor
care pot fi plasate în ele şi trebuie să beneficieze de o iluminare adecvată, de
preferinţă naturală să fie suficientă pentru a citi în afara perioadelor de repaus.
Totodată, celulele trebuie să fie amenajate astfel încât să permită repausul, iar
persoanele obligate să petreacă noaptea în detenţie trebuie să dispună de o saltea şi o
cuvertură proprie. Persoanele din custodia poliţiei trebuie să aibă acces la toalete
curate, în condiţii decente şi să dispună de posibilităţi adecvate pentru a se spăla. Ele
trebuie să aibă acces în fiecare moment la apă potabilă şi să primească produse
alimentare la momente adecvate, inclusiv o masă completă cel puţin o dată pe zi
(adică, ceva mai substanţial decât un sandwich).
Numeroase locuri de poliţie vizate de delegaţiile CPT-ului nu sunt conforme cu aceste
norme minimale. Aceasta este în mod deosebit prejudiciabil pentru persoanele care
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sunt ulterior aduse în faţa unei autorităţi judiciare. Prea des persoanele sunt aduse în
faţa judecătorului după ce au petrecut una sau mai multe zile în celule care nu
corespund normelor cuvenite şi care sunt murdare, fără să fi putut nici să se
odihnească, nici să se alimenteze în mod corect şi nici să fi avut posibilitatea să se
spele. Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15], pct. 47.
SUPRAAGLOMERAREA (7 m2 având cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m între
pardoseală şi plafon – o persoană și 4 m2 adițional pentru fiecare persoană)
Conform recomandărilor CPT, problema referitoare la ce reprezintă o dimensiune
rezonabilă pentru o celulă a poliţiei (sau pentru alt tip de locuire pentru
deţinut/prizonier) este o chestiune dificilă. Când se face o asemenea analiză trebuie
luaţi în considerare mai mulţi factori. În orice caz, delegaţiile CPT-ului simt nevoia
unor principii generale în domeniu. Următoarea dimensionare (văzută ca un nivel de
dorit şi nu un standard minim) este utilizată în mod curent atunci când se analizează
o celulă de poliţie pentru o singură persoană care stă mai mult de câteva ore: 7 m2
având cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m între pardoseală şi plafon. pct. 43, Localele
poliţiei, Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3]. Totodată, CPT în
raportul pe RM din 2015, solicită autorităților sistarea celulelor pentru detenția
singulară ce au un perimetru sub 6 m2 și reiterează că la calcularea perimetrului
trebuie exceptat spațiul utilizat pentru grupul sanitar.
De asemenea, toate încăperile de deținere și în special acele care sunt destinate
deținuților în timpul nopții, trebuie să corespundă tuturor exigențelor de igienă,
ținându-se cont de climă, mai ales în ceea ce privește cubajul de aer, suprafața
minimă, iluminatul, încălzirea și ventilația. Regula 13, Ansamblul minim de reguli ale
Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (2015)
În rezultatul vizitelor de monitorizare realizate de echipa IDOM pe parcursul
perioadei 2018, la capitolul „supraaglomerare” au fost depistate nereguli la
majoritatea izolatoarelor de detenție provizorie. Au fost identificate celule unde unei
persoane îi reveneau mai puțin de 4 m2. Totodată, unele celule pretinse pentru
detenția a 2-ă persoane erau dotate cu 4 paturi, acest fapt creează o prezumție de
tratament degradant.
Foto 20, 21 Celule din cadrul IDP Cimișlia și IDP Soroca
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RECOMANDĂRI
1. Aducerea în concordanță cu standardele internaționale privind neadmiterea
supraaglomerării și respectării dimensiunilor rezonabile a tuturor celulelor și
locurilor de detenție provizorie din Republica Moldova.
2. Sistarea celulelor pentru detenția singulară ce sunt sub 6 m2 efectivi, exceptând
perimetrul grupului sanitar.
3. De a asigura respectarea standardului CPT în partea ce ține de perimetru per
persoană și eliminate paturilor peste numărul corespunzător.
4. Neadmiterea plasării persoanelor în celule neconforme standardelor CPT.
5. Excluderea practicii de folosire a saltelelor așternute pe podeaua de beton pe post
de paturi pentru persoanele deținute.

STAREA CONSTRUCȚIEI, TEMPERATURA ȘI UMEDITATEA
Toate celulele de poliţie trebuie să aibă dimensiuni rezonabile pentru numărul de
persoane pe care le adăpostesc, o iluminare adecvată (de exemplu: suficientă pentru a
putea citi, cu excepţia perioadelor de somn) şi ventilare. Ar fi de preferat ca celulele să
aibă lumină naturală. Apoi, celulele ar trebui echipate cu mijloace de odihnă (de
exemplu: un scaun fixat sau o bancă) iar persoanelor obligate să rămână peste noapte
în custodie trebuie să li se pună la dispoziţie saltele şi paturi curate. Persoanelor din
custodie trebuie să li se permită satisfacerea necesităţilor naturale la momentul dorit
în condiţii decente şi de curăţenie, să li se ofere condiţii adecvate de spălare. Trebuie
să li se dea mâncarea la ore potrivite, incluzându-se cel puţin o masă completă (de
exemplu: ceva mai substanţial decât un sandwich) în fiecare zi (pct. 42, Localele
poliţiei, Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3]).
În rezultatul vizitelor de monitorizare, de către echipa IDOM au fost depistate
insuficiențe în următoarele IDP-uri: Cimișlia, (acoperișul blocului necesită reparație
parțială, echipamentul din dotare insuficient; lipsa unei linii bugetare / finanțelor
pentru alimentația persoanelor deținute), Comrat, Cahul, Cantemir, Fălești, Glodeni
(sistemul de căldură funcționează insuficient, izolatorul necesită reparație parțială),
Florești, Soroca (lipsa sistemului centralizat de încălzire, reparații parțiale). Totodată,
temperatura și umiditatea în majoritatea izolatoarele nu asigură nivelul minim
admisibil.
Foto 22-24 IDP Comrat și IDP Căușeni
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RECOMANDĂRI
1. Efectuarea reparațiilor capitale ale IDP-urilor și asigurarea dotării materiale
corespunzătoare, în vederea neadmiterii pe viitor a relelor tratamente privind
condițiile de deținere și consecințele negative pentru persoanele deținute, ce pot
decurge din acestea (contactarea unor infecții, îmbolnăviri, lezarea altor drepturi
fundamentale ale omului).
2. Asigurarea funcționării eficiente a sistemului de căldură, aprovizionare cu apă și
canalizare în toate izolatoarele de detenție provizorie, pentru asigurarea unui nivel
de detenție corespunzător standardelor privind drepturilor omului unanim
recunoscute.

ILUMINARE ŞI VENTILARE
În mod frecvent, CPT-ul observă existenţa unor dispozitive, cum ar fi obloanele,
jaluzelele, plăcile metalice amplasate în faţa ferestrelor, care privează deţinuţii de
accesul la lumina naturală şi opresc aerul proaspăt să intre în dormitor. Astfel de
dispozitive se întâlnesc frecvent în instituţiile de detenţie provizorie. CPT-ul acceptă
în totalitate faptul că în cazul unor deţinuţi, ar putea fi necesare măsuri speciale de
securitate destinate prevenirii riscului realizării reţelelor şi/sau a activităţilor de
natură criminală. Totuşi, măsurile de această natură ar trebui să constituie excepţia şi
nu regula. Aceasta presupune ca autorităţile competente să examineze cazul fiecărui
deţinut, pentru a determina dacă se justifică într-adevăr măsurile de securitate
speciale în cazul respectiv. Mai mult, chiar atunci când aceste măsuri sunt necesare,
ele nu trebuie niciodată să determine ca respectivii deţinuţi să fie privaţi de lumina
naturală şi de aerul proaspăt. Este vorba despre elementele fundamentale ale vieţii, la
care au dreptul toţi deţinuţii. În plus, absenţa acestor elemente generează condiţii
favorabile răspândirii bolilor, în special a tuberculozei. Pct. 30 din Extrasul din cel deal 11-lea Raport general [CPT/Inf (2001) 16]
De asemenea, în orice încăpere în care deținuții trebuie să trăiască și să muncească,
trebuie întrunite următoarele condiții: (a) Ferestrele trebuie să fie suficient de mari
pentru ca deținuții să poată citi și munci la lumina naturală, amplasarea acestor
ferestre trebuie să permită pătrunderea de aer proaspăt și aceasta chiar dacă este sau
nu ventilație artificială; (b) Lumina artificială trebuie să fie suficientă pentru a
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permite deținutului să citească sau să muncească fără să-și strice vederea. Regula 14,
Ansamblul minim de reguli ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (2015)
În rezultatul vizitelor de monitorizare realizate de către echipa IDOM, l-a capitolul
iluminare și ventilare insuficientă, au fost depistate nereguli în IDP-urile din
regiunile: Cimișlia, Comrat, Cahul, Cantemir (iluminarea naturală insuficientă, aerul
închis precum și sistemul de ventilare de tip vechi), Glodeni (sistemul de ventilare al
instituției nu funcționează eficient, producând un zgomot greu suportabil la
conectare), Florești (ventilare insuficientă), Soroca (sistemul de ventilare de tip vechi
care necesită renovare), Rezina, Șoldănești (lumina artificială în unele celule era
insuficientă pentru a citi în perioadele de repaos, ventilare insuficientă).
RECOMANDĂRI
1. Respectarea și asigurarea exigențelor internaționale privind ventilarea și
iluminarea adecvată și suficientă în toate celulele IDP, în vederea asigurării
elementelor fundamentale pentru viața și sănătatea persoanelor aflate în custodia
poliției.
2. Asigurarea accesului deținuților la lumină naturală și aer proaspăt, ca elemente
fundamentale ale vieții și în absența cărora sunt create condiţii favorabile
răspândirii anumitor maladii.

CONDIȚIILE IGIENICE: CURĂȚENIE, SALTELE ȘI LENJERIE DE PAT
Toate încăperile frecventate regulat de deținuți trebuie menținute permanent în stare
perfectă și curate.
Igiena personală. Trebuie să se pretindă deținuților curățenia personală. În acest scop
ei trebuie să dispună de apă și de articole de toaletă necesare sănătății și curățeniei
lor.
Pentru a se putea permite deținuților să se prezinte într-o ținută corespunzătoare și
să-și păstreze respectul față de ei înșiși, trebuie să se asigure condiții pentru buna
întreținere a părului și a bărbii, iar bărbații trebuie să poată să se bărbierească în mod
regulat. Regulile 17 și 18, Ansamblul minim de reguli ale Națiunilor Unite pentru
tratamentul deținuților (2015)
Echipa de monitorizare IDOM a depistat condiții igienice precare în cadrul unor celule
din cadrul izolatoarelor de detenție provizorie din regiunile: Cimișlia, Comrat, Cahul
(lenjeria de pat învechită, murdară și insuficientă, în egală măsură cu obiectele de
igienă personală (hârtie igienică, săpun, pastă/periuță pentru dinți); Cantemir, Fălești
(lucrurile personale sunt păstrate în interiorul celulelor sau în încăperea pentru
distribuirea hrănii); Glodeni, Soroca, Florești (lenjeria de pat este învechită și
insuficientă, în egală măsură ca și obiectele de igienă personală (hârtie igienică,
săpun, pastă/periuță pentru dinți).
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RECOMANDĂRI
1. Asigurarea și menținerea în stare de igienă și curățenie a celulelor din cadrul IDP și
efectuarea regulată a dezinfecțiilor.
2. Asigurarea persoanelor reținute cu accesul la apă curentă curată și articole de
igienă personală (periuță și pastă de dinți, săpun, hârtie igienică și articole de
igienă pentru femei), în vederea menținerii unei ținute corespunzătoare.
3. Asigurarea cu lenjerie de pat, saltele curate și menținerea în stare curată a
acestora.
4. Asigurarea spălării hainelor și obiectelor personale ale deținuților.
ACCES LA BAIE ȘI VECEU
Accesul, la momentul dorit, la toalete curate şi menţinerea unor standarde de igienă
sunt componente vitale pentru un mediu uman. În acest sens, CPT subliniază că nu
agreează practica utilizată în anumite ţări prin care deţinuţii îşi satisfac nevoile
naturale în găleţile din celulele lor (care sunt apoi golite la ore fixe). Trebuie să fie
puse toalete în dotarea celulelor (de preferat într-o anexă sanitară), fie să existe
modalităţi care să permită deţinuţilor care au nevoie de a merge la toaletă să fie
eliberaţi din celulă fără întârziere în orice moment (inclusiv noaptea). Apoi, deţinuţii
trebuie să aibă un acces regulat la dotările de duş sau baie. Este de dorit ca apa să fie
disponibilă în interiorul celulelor. Pct. 49 la Extrasul din cel de-al 2-lea Raport general
[CPT/Inf (92) 3]
Instalațiile sanitare trebuie să-i permită deținutului să-și satisfacă nevoile naturale în
momentul dorit, într-un mod curat și decent.
Instalațiile de baie și duș trebuie să fie suficiente pentru ca fiecare deținut să aibă
posibilitatea și să fie obligat să le folosească la o temperatură adecvată climatului și
atât de des pe cât o cere igiena generală conform anotimpului și regiunii geografice,
dar cel puțin o dată pe săptămână într-o climă temperată. Regulile 15, 16 din
Ansamblul minim de reguli ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (2015).
La capitolul respectiv, echipa IDOM a depistat nereguli în regiunile: Cimișlia (doar
veceul), Comrat (peretele de delimitare insuficient), Cahul, Cantemir, Fălești, Rezina
(separeul nu există sau este insuficient, veceul comun este fără perete de separare),
Glodeni (stare anti-sanitară, s-a constatat neutilizarea băii de o perioadă
îndelungată), Florești, Soroca (nu există grup sanitar în unele celule). Conform
relatărilor angajaților izolatoarelor, unii deținuți evită să utilizeze baia grație
condițiilor insalubre, spațiului nedelimitat dar și aflării pe timp scurt în izolator.
Au fost constatate și alte deficiențe precum sunt:
o Folosirea veceului comun din camera de baie în prezența altor persoane, care nu
este separat print-un perete;
o Veceul din celulă nu asigură intimitatea necesară, întrucât nu delimitează suficient
spațiul de restul celulei. În unele cazuri patul este amplasat vizavi de blocul sanitar
și intră în raza vizuală a codeținutului;
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o Deținerea persoanelor în cadrul celulei cu veceul integrat și prelucrat din
abundență cu clorură de var, cu miros puternic înțepător și toxic;
o Deținerea persoanei într-o celulă fără grup sanitar și acces la apă;
o Dotarea insuficientă cu consumabile necesare pentru igiena personală (hârtie
igienică, absorbante, săpun, perie și pastă de dinți)
Foto 25,26 Celule din cadrul IDP Comrat și IDP Căușeni

IDP Florești - pe stânga, vase utilizate pentru satisfacerea
necesităților fiziologice în celule
RECOMANDĂRI
1. Asigurarea necondiționată a deținuților la toalete și săli de baie curate şi adecvate,
precum și menţinerea unor standarde de igienă în cadrul acestora.
2. Asigurarea delimitării corespunzătoare a blocului de veceu cu perete suficient care
să asigure o intimitate față de alte persoane.
3. Asigurare blocurilor de baie și veceu cu obiecte sanitare și de igienă
corespunzătoare.
4. Excluderea practicilor de folosire a vaselor mari din fier/plastic în loc de veceuri.
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MIJLOACE DE AGREMENT
Un program de activităţi satisfăcător (muncă, educaţie, sport etc.) are o importanţă
deosebită pentru bunăstarea deţinuţilor. Acest lucru este valabil pentru toate
instituţiile fie că au deţinuţi care-şi execută pedeapsa, fie că se află în detenţie
provizorie.
O menţiune specială trebuie făcută privind exerciţiul în aer liber. Necesitatea ca
deţinuţilor să li se permită exerciţii în aer liber cel puţin 1 oră, este acceptată, în mod
larg, ca o garanţie de bază (preferabil să facă parte dintr-un program mai larg de
activităţi. CPT-ul doreşte să sublinieze că tuturor deţinuţilor fără excepţie
(incluzându-i pe cei pedepsiţi prin izolare) trebuie să li se ofere posibilitatea să facă
exerciţii în aer liber în fiecare zi. În mod egal, este evident că dotările pentru exerciţii
în exterior trebuie să fie rezonabil de spaţioase şi, de câte ori este nevoie, să ofere
adăpost împotriva intemperiilor. Pct. 47, 48 la Extrasul din cel de-al 2-lea Raport
general [CPT/Inf (92) 3]
De asemenea, celulele trebuie să fie amenajate astfel încât să permită repausul (de
exemplu un scaun sau o banchetă fixă), iar persoanele obligate să petreacă noaptea în
detenţie trebuie să dispună de o saltea şi o cuvertură proprie.
La capitolul respectiv, cu excepția existenței unor scaune și mese în interiorul
celulelor, echipa IDOM a depistat insuficiența mijloacelor de odihnă, sport și
agrement în marea majoritate a izolatoarelor de poliție monitorizate pe parcursul
anului 2018.
RECOMANDĂRI
1. Asigurarea tuturor celulelor cu spații de odihnă adecvate și corespunzătoare
standardelor de securitate.
2. Asigurarea persoanelor deținute cu cuverturi, saltele curate și condiții de odihnă
într-un spațiu bine aerisit și de o temperatură și climat favorabil.
3. Dotarea spațiilor pentru plimbare cu utilaje pentru practicarea sportului.
4. De a facilita lectura îi incinta izolatorului, prin dotarea cu un minim de cărți.
5. Pentru persoanele care au nevoie de protecție pe termen lung, ar trebui să se facă
eforturi pentru a oferi un program adecvat de activități (cel puțin, accesul la
televizor, perioade mai lungi de exerciții în aer liber, vizite mai frecvente ale
familiei, etc.). Cu cât este mai lungă perioada pentru care aceste persoane care sunt
reținute în sediul poliţiei, cu atât mai dezvoltate ar trebui să fie activitățile care le
sunt oferite.

ACCESUL LA CURTEA DE PLIMBARE/EXERCIȚII ÎN AER LIBER
CPT-ul susţine că persoanelor ţinute în custodia poliţiei 24 de ore sau mai mult
trebuie să li se ofere, în măsura posibilului, exerciţii zilnice în aer liber.
Potrivit standardului național, persoanei reținute/deținute i se acordă o plimbare
zilnică cu o durată de cel puţin o oră. În acest sens au fost depistate carențe la
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capitolul respectiv în următoarele localități: Cimișlia (spațiul nu dispune de acoperiș
parțial în caz de precipitații și nu este dotat cu cameră video de supraveghere, după
ușă se păstrează urnele de gunoi în condiții insalubre, pereții sunt murdari); Fălești,
Comrat (necesită reparație și dotare); Cahul, Cantemir, Drochia (supravegherea este
vizuală, nu dispune de acoperiș în caz de precipitații și nu dispune de careva condiții
de agrement sau practicarea sportului); Glodeni (prezintă un pericol sporit pentru
persoanele care se pot afla acolo, din motivul rezistenței și surpării tencuielii de pe
pereți. S-a constatat neutilizarea acesteia de o perioadă îndelungată), Florești (în
„curtea de plimbare” se păstrează vasele destinate pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice, precum și împarte același spațiu cu veceurile comune care nu sunt izolate,
prin urmare mereu persistă un miros urât și înțepător de fecalii).
Foto 27 -28 IDP Căușeni și IDP Glodeni

Foto 29 IDP Cahul

RECOMANDĂRI
1. Reparația capitală și dotarea corespunzătoare a curților de plimbare conform
normelor internaționale în vigoare – spațiu pentru practicarea sportului și spațiu
acoperit în caz de precipitații.
2. Oferirea accesului persoanelor din custodia poliției la curțile de plimbare în aer
liber cel puțin o oră pe zi și evidența acestui proces.
3. Dotarea curților de plimbare cu camere de supraveghere, în vederea evitării
cazurilor de rele tratamente.
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4. Înlăturarea urnelor de gunoi și păstrarea spațiului pentru plimbare într-o stare de
curățenie și reparație adecvată.
5. Completarea corespunzătoare a registrelor de evidență, cu contrasemnarea
deținutului în caz de refuz de a face uz de dreptul la plimbare.

REGIMUL ALIMENTAR
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.609 din 29.05.2006 privind normele
minime de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților – prevede
regula generală conform căreia: alimentarea deţinuţilor trebuie să fie efectuată de trei
ori pe zi.
Potrivit Ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr.223 din 06 iulie 2012, privind
activitatea izolatoarelor de detenție provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, p.79, cap. X: „mâncarea trebuie să fie pregătită şi servită în condiţii igienice şi
camera de repartizare a hranei se dotează cu veselă din inox, dulapuri pentru
păstrarea veselei, două chiuvete pentru spălarea veselei, frigider şi apeduct”.
De asemenea, 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).
Astfel, ca rezultat al vizitelor de monitorizare realizate de echipa IDOM, unele abateri
la acest capitol au fost depistate de către echipa IDOM în următoarele localități:
Cimișlia, Comrat (spațiul de servire a mesei); Cahul, Fălești, Căușeni (condițiile
blocului de repartizare a mâncării din IDP sunt nesatisfăcătoare); Glodeni, Soroca
(spațiul de servire și regimul alimentar).
RECOMANDĂRI
1. Asigurarea alimentației deținuților cel puțin de trei ore pe zi cu respectarea unui
regim alimentar individual pentru fiecare persoană.
2. Asigurarea servirii meselor deținuților în condiții de igienă și curățenie adecvate.
3. Asigurarea cu spațiu și condiții corespunzătoare normelor de igienă pentru
păstrarea alimentelor personale ale deținuților, în caz de regim alimentar special.
4. Asigurarea normelor minime generale pentru hrana persoanelor deţinute cu nevoi
speciale (persoane cu tuberculoză, minori, persoane cu dizabilități, gravide, mame
care alăptează ș.a.).
5. 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, măsuri trebuie
întreprinse pentru a asigura că persoanele reţinute vor beneficia de un regim
alimentar de un anumit aport caloric care să ţină cont de vârstă, stare de sănătate,
condiţie fizică, religie, cultură.
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TRANSPORTUL PENTRU ESCORTARE
Mijloacele de transport pentru escortare trebuie să corespundă condiţiilor minime
statuate în standardele CPT. În acest sens, CPT în iunie 201821 a elaborat standardele
minime de transportare ce trebuie a fi considerate pentru a fi asigurate condițiile
umane, de siguranță și securitate, după cum urmează
Condiții materiale
 Atunci când vehiculele sunt echipate cu compartimente securizate, nu trebuie să
fie utilizate cabine individuale cu dimensiuni mai mici de 0,6 m² pentru a
transporta o persoană, indiferent de cât de scurtă este durată. Cabinele individuale
cu o suprafață de aproximativ 0,6 m² pot fi considerate ca fiind acceptabile pentru
călătorii / distanțe scurte; totuși, cabinele utilizate pentru deplasări / distanțe mai
lungi ar trebui să fie mult mai mari.
 Compartimentele sau cabinele destinate transportului mai multor deținuți pentru
călătorii pe distanțe scurte ar trebui să ofere nu mai puțin de 0,4 m² de spațiu pe
persoană și, de preferință, mai mult. În ceea ce privește deplasările / distanțele mai
lungi, compartimentele ar trebui să ofere cel puțin 0,6 m² de spațiu personal.
 Compartimentele sau cabinele utilizate pentru transportul deținuților trebuie să
aibă o înălțime rezonabilă.
 Toate vehiculele de transport ar trebui să fie curate, suficient de iluminate și
ventilate, precum și încălzite corespunzător.
 Vehiculele de transport trebuie să fie echipate cu mijloace adecvate de odihnă
(cum ar fi banchete sau scaune adecvate).
 Pentru transportul cu trenul peste noapte, compartimentele trebuie să fie echipate
cu paturi sau platforme de dormit, iar deținuții trebuie să fie prevăzute cu saltele,
lingerie de pat și pături în timpul călătoriei
 Ar trebui luate măsurile necesare pentru a oferi deținuților apă potabilă, după cum
este necesar, și, pentru deplasări lungi / distanțe, cu hrană la intervale adecvate.
 În contextul călătoriilor lungi, ar trebui să se ia măsuri pentru a permite deținuților
să aibă acces la facilități sanitare sau să satisfacă nevoile fiziologice în condiții care
să ofere o protecție suficientă de intimitate, igienă și demnitate. La călătoriile pe
șosea, aceasta implică organizarea de opriri regulate.
 Deținuții în fața unei instanțe după o călătorie lungă ar trebui plasați în condiții
care să garanteze respectarea demnității lor. În special, trebuie să li se ofere o
odihnă adecvată și posibilitatea de a-și spăla și schimba hainele.
Măsuri de siguranță
 Persoanele deținuți ar trebui să fie transportate în vehicule proiectate în mod
corespunzător în acest scop, ținând seama de toate cerințele de siguranță relevante
pentru a proteja deținuții.
 Numărul de deținuți transportați nu trebuie să depășească capacitatea vehiculelor
utilizate în acest scop.
 Deținuții nu trebuie să stea în picioare în timpul unei călătorii datorită lipsei
locurilor de ședere.
21

https://rm.coe.int/16808b631d
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 Deținuții nu ar trebui să rămână în interiorul camionetei în timpul unei traversări
navale, chiar dacă aceasta contravine regulilor de siguranță ale autorităților
feribotului.
 Toate vehiculele utilizate pentru transportul deținuților trebuie să fie echipate cu
dispozitive de siguranță adecvate (cum ar fi centurile de siguranță).
 Deținuții transferați ar trebui întotdeauna să fie escortați, indiferent de durata
lungă de deplasare, precum și indiferent de modul de transport utilizat.
 Vehiculele de transport ar trebui să fie echipate cu mijloace care să permită
deținuților să comunice cu personalul de escortă.
 Ușile compartimentelor / compartimentelor securizate trebuie să fie echipate cu
un dispozitiv care, în caz de urgență, deblochează automat (și / sau rapid) ușile.
 Ar trebui luate măsuri pentru a preveni violența, intimidarea sau furtul comis de
deținuți
Masuri de securitate
 Aplicarea cătușilor și / sau a curelelor corporale față de deținuților în timpul
transportului trebuie utilizată numai atunci când evaluarea riscului într-un caz
individual justifică acest lucru. Atunci când utilizarea acestor mijloace este
considerată absolut necesară, ar trebui făcută astfel încât să minimizeze orice risc
de vătămare a persoanei reținute.
 Aceste mijloace nu ar trebui folosite atunci când deținuții sunt blocați în interiorul
unor compartimente sau compartimente sigure.
 Având în vedere potențialul de disconfort pentru persoana în cauză și riscul rănirii
în caz de accident, ar trebui abolită practica de a încătușare la spate a persoanele în
timpul transportării.
 Curelele de imobilizare nu trebuie folosite niciodată; mijloace alternative de
imobilizare pot și trebuie să fie găsite în cazul în care este posibilă mișcărilor
deținuților.
 Trebuie eliminată practica de a aplica asupra deținuților dispozitive sau alte
mijloace pentru a bloca vizorul lor (de exemplu, cu ajutorul ochelarilor care
întunecă vizorul sau ochelari totalmente negri) în timp ce sunt transportați dintr-o
locație în alta
Aspecte cu privire la sănătate
 Mijloacele de transportare folosite pentru a transportarea deținuții la și de la un
spital, trebui să ia în considerare starea lor medicală.
 Confidențialitatea datelor medicale trebuie respectată în timpul transferurilor
deținuților.
 Orice practică de segregare a deținuților cu HIV pozitiv, trebuie abolită.
În sensul legislației naționale, în timpul escortării trebuie să se țină cont de rigorile
stabile la art. 309 din Codul de executare al Republicii Moldova, potrivit cărora se
dețin separat: a) femeile - de bărbaţi; b) minorii - de adulţi; c) persoanele care pentru
prima dată se află sub arest preventiv - de persoanele care anterior au fost deţinute
în penitenciare; d) persoanele bănuite, învinuiţii sau inculpaţii de săvârșirea
infracţiunii - de bănuiţii, învinuiţii sau inculpaţii pentru participaţie la aceeaşi
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infracţiune; e) persoanele bănuite sau învinuite de comiterea unor infracţiuni grave,
deosebit de grave şi excepţional de grave - de celelalte persoane; f) persoanele care
până la arestare au deţinut funcţii de răspundere în autorităţile publice - de celelalte
persoane; g) persoanele care, în virtutea funcţiilor ocupate anterior, pot fi ameninţate
cu răzbunarea - de celelalte persoane; h) persoanele bolnave de boli infecţioase sau
care necesită o îngrijire şi supraveghere medicală specială - de celelalte persoane; i)
persoanele condamnate de persoanele aflate sub arest preventiv.
Prin prisma standardelor CPT, majoritatea IDP-lor nu dispun de transport
corespunzător pentru transportarea deținuților. Spre exemplu: Cantemir
(automobilul de escortă este dotat artizanal cu cabină de escortare
necorespunzătoare condițiilor de securitate ale pasagerilor), Glodeni (transportul
este utilat artizanal și are un grad avansat de uzură, nu este dotat corespunzător și nu
poate fi utilizat pentru transportarea deținuților).
RECOMANDĂRI
1. Scoaterea din exploatare a transportului dotat artizanal contrar normelor CPT în
domeniul transportării deținuților.
2. Asigurarea IDP-urilor cu mijloace de transport care să corespundă normelor CPT
enunțate mai sus.
3. Elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale privind escortarea
deținuților.
4. A instrui personalul escortă în domeniul transportării persoanelor deținute în
condiții umane, de siguranță și de securitate.

Această publicație este elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, cu suportul Suediei
Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului
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