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INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ

Data vizitei: 02.03.2018
Durata vizitei: 11:00 – 12:15
Membrii echipei de monitorizare: Vanu Jereghi, Dumitru Russu, Alexandru Cebanaș, Radu Bobeică,
Svetlana Doltu, Natalia Conea-Bușilă
Scopul vizitei:
-

-

Monitorizarea situației de ansamblu din cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al
Inspectoratului de Poliție Cahul (în continuare IDP Cahul) în vederea neadmiterii torturii și altor
pedepse crude, inumane sau degradante
Formularea recomandărilor privind îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea
respectării drepturilor omului din cadrul IDP Cahul

Accesul pentru membrii echipei de monitorizare din partea IDOM în cadrul IDP Cahul a fost asigurat
fără careva impedimente.
Discuțiile grupului de monitorizare au fost purtate exclusiv cu personalul IGP și felcerul. De asemenea
grupul de monitorizare a examinat documentele solicitate care au fost puse la dispozitie de către
personalul IDP.
Deficiențe de ordin general semnalate de către reprezentanții IP Cahul:






Lipsa resurselor financiare pentru reparația izolatorului;
Deficiențe în gestionarea situațiilor care țin de persoanele consumatoare de droguri sau
substanțe psihotrope, care ajung în arestul poliției (nu există un mecanism clar de intervenție,
inclusiv pentru consumatorii de metadonă);
Lipsa echipamentelor necesare de verificare a coletelor și bunurilor;
Lipsa registrelor de detenție specializate tipizate și a cerințelor standard de completare a
acestora.

Constatări generale:





Administrația instituției a oferit grupului de monitorizare acces în toate spațiile de detenție fară
careva impedimente și a pus la dispoziție documentele solicitate.
În cadrul interviului cu managementul Inspectoratului, echipei de monitorizare i-a fost
comunicat că reparații capitale în izolatorul de detenție nu au fost efectuate in ultimii ani.
Bugetul instituției prevede mijloace financiare doar pentru reparații curente/cosmetice si dotari
curente, dar care nu sunt suficiente.=
În IDP Cahul sunt instalate camere video, două în incăperile pentru audieri și o cameră în
coridorul izolatorului. Cu ajutorul sistemului video se poate urmări cine intră și iese din izolator
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și din celule. Potrivit reprezentantul IDP, informația înregistrată se stochează pe serverul IGP
timp de 6 luni.
În interiorul inspectoratului sunt panouri destinate pentru afișarea materialelor informative cu
privire la drepturile persoanelor aflate în custodia poliției sau instituțiile la care ar putea fi
reclamate încălcări de drepturile omului.

ACCESUL LA AVOCAT
În cadrul vizitei de monitorizare la verificarea registrului de evidență a vizitelor persoanelor reținute cu
avocatul s-a depistat o frecvență redusă a vizitelor din partea apărătorilor cu persoanele reținute, ceea
ce denotă faptul că persoanele aflate în cadrul izolatorului pe perioada reținerii sau nu au acces la avocat
din motivul lipsei mijloacelor de informare și solicitare a prezenței acestuia sau pe perioada reținerii
aceștia nu sînt vizitați de către avocații aleși sau cei desemnați de către Oficiul Teritorial al CNAJGS.
Aceasta supoziție nu a putut fi confirmată pe motiv ca la momentul vizitei, în instituție nu se aflau
persoane reținute.
La fel, s-a constatat faptul că nu există un telefon prin care persoana reținută să-și apeleze avocatul
pentru a avea întrevederi cu acesta, adică lipsesc mijloacele de comunicare și de informare a apărătorilor
din partea persoanelor reținute, pentru a avea întrevederi confidențiale cu acesta.
Pe baza constatărilor de mai sus, există îngrijorarea că persoanele reținute după plasarea în cadrul
izolatorului de detenție provizorie nu au posibilitatea să-și exercite dreptul la un avocat ales de către ei,
deoarece nu există mijloace tehnice asigurate de a-i contacta și a le solicita prezența ori de cîte ori au
nevoie, or legislația procesual-penală a RM nu îngrădește în nici un fel frecvența și durata întrevederilor
cu avocatul.

NOTIFICAREA TERȚILOR ȘI INFORMAREA CU PRIVIRE LA DREPTURI
Notificarea terților despre detenție și informarea cu privire la drepturile persoanelor aflate în custodia
poliției, reprezintă garanții fundamentale esențiale privind prevenirea torturii și relelor tratamente. În
rezultatul verificării cadrului general și al registrelor IDP Cahul, s-a constatat inexistența unui sistem
explicit de informare cu privire la drepturile persoanelor aflate în custodia poliției, precum și cu privire
la notificarea terților despre faptul reținerii.
Din spusele angajaților izolatorului, persoanele reținute au posibilitatea de a contacta gratuit o rudă sau
alte persoane apropiate. Careva mențiuni în registrele interne privind notificarea terților despre reținere
nu au fost identificate.
De asemenea, pe coridorul izolatorului exista un panou informativ, care nu era îndeajuns de accesibil
pentru persoanele reținute, iar informația conținută în acesta necesita actualizare. La fel, s-a constatat
faptul că panoul informativ nu conținea informații despre drepturile pe care le au persoanele deținute
nemijlocit în custodia poliției.
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Pe baza consultărilor registrelor de evidență a scoaterii deținuților din celule s-a stabilit că pentru
anumite acțiuni procesuale efectuate de OUP sau procuror, persoanele reținute sînt scoase din celule și
escortate în birourile celor menționați supra. Aceasta poate fi prezumată ca o încălcare a garanției
persoanelor reținute împotriva torturii și relelor tratamente.

ACCESUL LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Asistența medicală a persoanelor deținute în IDP Cahul este asigurată la solicitare de către instituția
medicală publică sau serviciul medical de urgență.
Cabinetul medical este amplasat la etajul 1, la intrarea în izolatorul de detenție provizorie. Acesta este
constituit dintr-o incăpere, cu acces la lumină naturală, însa încaperea nu dispune de lumină artificială
suficientă care să permită examinarea medicală a persoanelor reținute și efectuarea procedurilor
medicale corespunzatoare. Cabinetul medical este conectat la apă printr-un robinet funcționabil. În
birou sunt prezente consumabilele pentru dactiloscopie, fapt ce indică folosirea cabinetului medical în
alte scopuri decît exclusiv medical. Biroul este dotat cu frigider, dar care nu este folosit pentru păstrarea
medicamentelor. Dulapul pentru medicamente nu poate fi încuiat. În birou nu este nici un scaun sau
alt mobilier care ar facilita examinarea medicală.
Astfel, ordinul MAI nr. 31 din 27.01.2004 despre instituirea, amenajarea și înzestrarea punctului
medical al comisariatului de poliție raional, prevede clar în componența punctului medical prezența
cabinetului pentru examinare (12m²), cabinetul de proceduri (12m²) și veceu (4m²), precum și dotarea
lor cu echipamente și consumabile. Prin urmare, biroul medical al IDP Cahul nu corespunde cerințelor
minime aprobate la nivel național.
În institiție este angajat un asistent medical pe o norma de 0,5 salariu, care cumulează activitatea cu
serviciul în centrul medicilor de familie. Salariul lunar pentru activitatea medicalî în IDP constituie
circa 800 lei cu taxe incluse.
Deținuții sunt examinați medical la plasarea în izolatorul de detenție provizorie, le este acordată
asistența medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și este asigurată continuitatea tratamentului
inițiat înainte de reținere. Examinarea la ieșirea din IDP nu se efectuează. Respectiv, suntem în situația
de a constata că nu se realizează Recomandarea CPT (2011) care prevede că “orice persoană plasată
în izolator obligatoriu trebuie să fie examinată de către personalul medical, în momentul admiterii
acestuia şi la momentul eliberării”. La suprapunerea datelor din registrele de evidență a deținuților și
a examinărilor medicale s-a constatat cu 8 examinări mai puțin (4 persoane intrate repetat), fapt care
permite concluzia că de la începutul anului 2018 nu a fost asigurată examinarea a 100% a persoanelor
plasate în IDP.
În cabinetul medical sunt disponibile următoarele Registre medicale:
1. Registru de vizită a reținuților în IDP
2. Registru stării sanitare în IDP
3. Registru de evidență a fișelor medicale
4. Registru de evidență a maladiilor infecțioase
Alte registre, destinate înregistrării cazurilor de leziuni corporale/traumatisme/automutilări și de
declarare a grevei foamei nu sunt disponibile (lipsesc). Registrele nu sunt standardizate și sunt
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completate cu rubrici la discreția asistentului medical, ceea ce face analiza și monitorizarea acestora
mai dificilă pentru grupurile externe de monitorizare.
În corespundere cu Ordinul MAI nr. 384 din 26 octombrie 2006 cu privire la examinarea medicală a
persoanei reţinute şi aflate în IDP al CPR, pentru fiecare detinut nou venit se completează Fișa de
examinare medicală la momentul reținerii a persoanei plasate în detenție, care se completează în două
exemplare (una se anexează la dosarul personal a reținutului, alta se păstrează în cabinetul medical).
Confidențialitatea examinării medicale nu este respectată, fișa medicală de examinare la plasarea în
IDP conține rubrica de contrasemnare de către personalul non-medical, care putem conchide că 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,
aprobat prin Ordinul nr. 77 din 31.12.20131. La fel, descrierea leziunilor corporale nu întrunește
aspectele necesare în vederea identificării pretinselor acte de tortură, precum și explicațiile persoanei
reținute.
Pe parcursul primelor luni ale anului 2018, au fost examinate medical 39 persoane nou-venite, iar în
2017 – 235 persoane. Serviciul de urgența 903 poate fi apelat pe timp de noapte și în zilele de odihnă,
fiind înregistrate, în mediu circa 4-5 chemări pe lună. În instituție nu există un Registru separat în care
să fie consemnate chemările ambulanței.
Cele mai frecvente adresări și acuze ale deținuților țin de următoarele simptome: dureri de cap din
cauza tensiunii arteriale, febră, dureri de stomac, stări de agitație și solicitări de calmante.
Frecvența realizării măsurilor sanitaro-igienice este greu de apreciat pe motivul completării formale a
Registrului stării sanitare, dar și din cauza lipsei procedurilor clare necesare de urmat pentru aceste
scopuri.
IGP Cahul nu realizează procurări centralizate de dezinfectanți. În calitate de măsură de prevenire a
bolilor infecțioase în instituție se aplică examinarea medicală la intrare în instituție. Izolarea medicală
a persoanelor suspecte în izolatorul medical nu este realizată, pe motivul absenței izolatorului medical.
Curățenia curentă în celule este realizată nemijlocit de către deținuți.
Pentru procurarea medicamentelor de către IDP Cahul sunt alocați circa 1000 lei anual.
Persoanele reținute se pot adresa după asistență medicală prin intermediul personalului de
supraveghere, care ulterior contactează telefonic asistentul medical. Solicitările de ajutor medical nu
sunt înregistrate prin intermediul registrelor speciale, fapt ce nu permite posibilitatea de analiză și
evaluare a executării lor. Un sistem de monitorizare și evaluare a problemelor de sănătate sau de
colectare de date statistice nu există.
Cu titlu de practică pozitivă putem menționa că în instituție este asigurată continuitatea tratamentului
cu metadonă a dependenței de opioide, cînd medicul narcolog se deplasează cu medicamentul la IDP
Cahul și administrează tratamentul direct persoanei reținute.
Documentația medicală este păstrată în condiții neconfidențiale, dulapul nu se inchide. Safeu nu este și
este permis accesul liber al personalului nemedical în cabinetul medical.
Managementul medicamentelor și deșeurilor rezultate din activitatea medicală
1

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245
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Prin Anexa nr.1 a Ordinului MAI nr. 31 din 27.01.2004 despre instituirea, amenajarea și înzestrarea
punctului medical al comisariatului de poliție raional, este aprobată componența preparatelor medicale
din trusa medicală portativă.
Dulap pentru păstrarea medicamentelor, precum și Registru de evidență și decontare a medicamentelor
nu este disponibil, la fel nu se respectă condițiile de păstrare a medicamentelor prevăzute în Ordinul
MSMPS nr. 28 din 16.01.2006 cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice și
articolelor cu destinație medicală2.
Din discuțiile cu supraveghetorul din cadrul IDP și asistentul medical, s-a constatat că aceștia 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 sînge. Instruiri la acest subiect au fost realizate de A.O. “Pas cu Pas – Regiunea Sud”. Instituția nu
este asigurată cu seturi de percheziții, în pofida faptului 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 20153.
Deșeurile rezultate din activitatea medicală, contrar prevederulor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind
deşeurile, sunt colectate nesigur4 și în instituție lipsesc procedurile de gestionare a acestora.
Punctul medical nu este asigurat cu sterilizator, autoclave, lămpi de cuarț sau alte dispozitive pentru
sterilizare a spațiilor și instrumentelor medicale. Respectiv, nu se asigură siguranța manoperelor
medicale și există riscuri pentru sănătatea reținuților.
CONDIȚIILE MATERIALE ÎN CELULE
Izolatorul de detenție provizorie este amplasat în demisolul clădirii inspectoratului de poliție, fiind
compus din 12 celule, dintre care 5 celule, conform spuselor angajaților, sunt funcționale și respectiv
utilizate pentru detenția persoanelor. Dimensiunile celulelor variază între 9 m2 și aproximativ 14 m2.
În celulele funcționale există un grup sanitar delimitat de un singur perete. //a se vedea imaginile nr.
4//
Starea generală a celulelor poate fi considerată ca nesatisfăcătoare. Condițiile materiale din celule nu
întrunesc standardele internaționale existente. În fiecare celulă sunt amplsate 2 spații pentru dormit
etajate (lemn), în care pot fi deținute până la 4 persoane.
În celule este amplasată o masă cu scaune, fixate de podea. Nu exista mobilier specializat pentru
păstrarea bunurilor personale. Din spusele angajaților izolatorului, acestea sunt păstrate în interiorul
celulelor sau în încăperea pentru distribuirea hrănii, iar altele mai prețioase, în safeurile IGP amplasate
în afara izolatorului.

2

http://farmaciasociala.usmf.md/wp-content/blogs.dir/168/files/sites/168/2014/05/Ord_28_pastr_med_rom.pdf
http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf
4
http://lex.justice.md/md/368030/ Art. 55 (3) Împachetarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a
celor periculoase, se efectuează doar în ambalaj confecţionat din materiale care permit eliminarea acestuia cu riscuri
minime pentru mediu şi sănătatea populației. Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu
deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină о dată cu conţinutul.
3
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Sistemul de încălzire al izolatorului, cât și a întregii clădiri a inspectoratului este funcțional. Celulele
sunt încălzite centralizat. Temperatura în încăperile izolatorului era destul de joasă, temperatura medie
fiind de 13 grade Celsius.
Celulele din izolator dispun de geamuri, respectiv iluminarea dar și ventilarea naturală este prezentă.
În același timp, sistemul de ventilare al instituției nu functionează la capacitatea maximă din cauza
uzurii acestuia.
Starea în care se află sistemele de canalizare și grupurile sanitare din celule contribuie însă, într-o mare
masură, la umilirea demnității umane a persoanelor plasate în izolator, dar și au efecte negative asupra
stării de sănătate ale acestora din cauza mirosului persistent și al igienei mai puțin satisfăcătoare.
De asemenea, a fost stabilit că lenjeria de pat și saltele sunt uzate, uneori inexistente. În unele cazuri,
lenjeria este adusă persoanelor reținute de către rude. Problema absenței lenjeriei și a saltelelor a fost
confirmată și de personalul inspectoratului. //a se vedea imaginea 3//

Condițiile materiale existente în fiecare celulă functională din cadrul IDP Cahul:
Angajații IDP Cahul au declarat că din totalul de 12 celule existente, doar 5 sunt funcționale.
Temperatura medie în celule la momentul vizitei era de 13 grade Celsius.
Umiditatea – 47%.
Camere video: 1 pe coridor + 2 camere în sălile de audieri.
Aeresirea este slabă per ansamblu, miros închis, pe alocuri miros de mucegai.
În încăperea destinată pentru încălzirea și repartiția alimentelor căldura era sistată.

1.

Celula 1

3m x 3.25m
P=9.78 m2; Veceul – 1.1 m2
H=2.80m
2 geamuri termopan: 0.4m x 0.8m , P=0.33m2
În celulă se află un pat dublu în două nivele. Este o masă cu scaun fixate de podea. Veceul și lavoarul
sunt în stare insalubră. //a se vedea imaginea nr. 1 și nr. 2//
2.
Celula 2
2.90m x 3.28 m
P=9.53m2
Veceul -1 m2 , separeul suficient
H=2.68m
2 geamuri identice ca în celula 1
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Mirosul este închis, aeresirea funcționează necorespunzător, podeaua din lemn.
În celulă se află un pat dublu în două nivele cu saltele și lenjerie în set. Este o masă cu scaun fixate de
podea.
3.
Celula 3
3m x 3.20m
P=9.61m2
Veceul – 1 m2
H=2.67m
2 geamuri identice
Miros înțepător a clor și sistem de canalizare defect
În celulă se află un pat dublu în două nivele. Este o masă cu scaun fixate de podea. Veceul și lavoarul
se aflau în stare insalubră.
4.
Celula 4
3.25m x 3.00m
P=9.80m2
Veceul = 1.15 m2
H= 2.70m
2 geamuri identice
În celulă se află un pat dublu în două nivele, cu saltea și legerie curate.
Este o masă cu scaun fixate de podea. Veceul și lavoarul în stare insalubre. //a se vedea imaginea nr.
3 și nr. 4//

5.
Celula 5
2.94m x 3.21m
P=9.46m2
Veceul – 1 m2
H= 2.77m
2 geamuri identice
Lavoarul este nefuncționabil, lenjeria de pat este curată.
6.
Celula 6
3.17m x 3.29m
P= 10.23m2
H=2.83m
Veceul – 1 m2
2 geamuri termopane: 0.5m x 0.6m, P=0.31m2
Căldura în cameră și calorifere insuficientă
9

7.
2 celule mici nefuncționabile cu dimensiunile:
1.34m x 3.30m
P=4.53m2
H=2.73m
1 pat dublu în două nivele //a se vedea imaginea nr. 5//
8.
Camera de audiere I
2.91m x 3.11m
P=9m2
H=2.90m
Geamul – 0.53m x 0.80m, P=0.44m2
9.
Camera de audiere II
3.11m x 3.35m
P=10.46m2
Iluminare naturală cu geam de dimensiunile 1.45m x 0.80m , care se deschide
Aeresirea este satisfăcătoare
Bec – lipsă, camera video este conectată prin fir
10.
Camera de baie
0.96m x 1.78m
P=1.73m2
H=3.13m
Ușa la camera de baie lipsește. Pe pereți este teracotă și apa caldă este furnizată de la boiler. //a se vedea
imaginea nr. 6//
11.
Spațiul de plimbări în aer liber
3.16m x 8.10m
P=25.60m2
H=2.70m
Suprevegherea este vizuală, nu dispune de acoperiș în caz de precipitații și nu dispune de careva condiții
de agrement sau practicarea sportului. //a se vedea imaginea nr. 7//
12.
Cabinetul medical
3.28m x 3.09m
P=10.15m2
H=3.05m
2 geamuri termopan: 1.44m x 0.81m, P=1.18m2
13.
Veceul comun este dotat cu două lavoare și este în condiții antisanitare și insalubre. //a se
vedea imaginea nr. 8 și nr. 9//
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Imaginea nr. 1

Imaginea nr. 2

Imaginea nr. 3
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Imaginea nr. 4

Imaginea nr. 5
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Imaginea nr. 6

Imaginea nr. 7
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Imaginea nr. 8

Imaginea nr. 9
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Camera de audieri/întrevederi
Camera pentru audieri/întrevederi este amplasată la intrarea în izolatorul de detenție provizorie. Aceasta
este dotată cu o masă și 2 scaune fixate de podea. Supravegherea video este funcțională. Potrivit celor
relatate de reprezentanții IP Cahul, programul de funcționare a camerei de întrevederi și interogări este
flexibil, utilizată ocazional pentru desfășurarea întrevederilor / consultațiilor cu avocații sau acțiuni
procesuale. Temperatura în încapere era destul de joasă. Mirosul acceptabil, mucegai și deteriorări de
pereți nu au fost înregistrate, nu era bec.
Condițiile în camera de baie/duș si produsele de igienă
Din cele relatate de persoanele responsabile din cadrul IDP Cahul, a fost dedus că deținuții evită să
utilizeze baia din cauza temperaturii joase în încaperea dată, dar și faptul că se află pe timp scurt în
izolator. Condițiile și starea grupului sanitar sunt satisfăcătoare. Robinetele și dușurile erau funcționale.
La momentul efectuarii vizitei de monitorizare, IDP dispunea în stoc de produse de igienă (săpun, hîrtie
igienică, șampon și pastă de dinți) care erau păstrate în cadrul izolatorului și conform spuselor
angajaților, sunt distribuite la necesitate, dar de regulă, majoritatea deținutilor dispun de produse de
igienă personale sau acestea le sunt aduse de către rude.
Apa caldă este livrată la necesitate, în încaperea pentru baie fiind instalat un boiler.
Spălarea hainelor
Din cele relatate de către reprezentanții instituției, spălarea hainelor nu se efectuează în instituție.
Deținuții, de obicei nu solicită spălarea hainelor, acestea fiind aduse de ei sau de către rude. Nu exista
spațiu sau dispozitive pentru uscarea hainelor, după cum nu exista nici mașini de spălat sau spații
adaptate pentru asemenea necesități.
Curtea de plimbare/ plimbările la aer liber
Confom registrelor din cadrul IDP, persoanele private de libertate sunt scoase la plimbare minim o oră
pe zi, acțiuni confirmate prin semnătura deținuților și angajaților IDP. În cadrul inspectoratului există
o curte de plimbare, cu dimensiuni rezonabile, starea căreia este nesatisfacatoare. Spațiul de plimbare
este îngradit cu gratii metalice, nu există nici o bancă sau alte echipamente/accesorii pentru sport sau
recreare. //a se vedea imaginea 7//
Primirea coletelor
Potrivit celor relatate de reprezentanții instituției, vizitele familiei și rudelor pentru transmiterea
coletelor sunt permise odată la 3 zile. Instituția deține un registru în acest sens, iar formalitățile necesare
sunt perfectate într-un birou al IP Cahul și consemnate în registru. Transmiterea coletelor este efectuată
în baza unei cereri tipizate, iar coletele sunt verificate de către angajații serviciului escortă, după care
sunt transmise deținutilor în izolator. Angajații au mentionat că le-ar facilita munca existentă în
instituție un scanner și alte echipamente care ar ajuta la depistarea obiectelor și produselor interzise.
Alimentarea
Din cele relatate de către conducerea inspectoratului alimentația este asigurată persoanelor deținute în
cadrul izolatorului de 3 ori pe zi, aceasta fiind livrată de către o instituție specializată. Condițiile
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blocului de repartizare a alimentelor din IDP sunt satisfăcătoare, însă necesită îmbunătățiri din
perspectiva respectării normelor igienice.
PREVENIREA RELELOR TRATAMENTE
Dat fiind faptul că la momentul vizitei în instituție nu se aflau deținuți, nu a fost posibilă realizarea
interviurilor individuale pentru a stabili relațiile dintre personal și detinuți, între deținuți, pentru a
evalua gradul de respectare a drepturilor acestora, frecvența aplicarii forței fizice ș.a.. Concluziile ce
vizează prevenirea relelor tratamente reies din discuțiile cu personalul IDP și documentele care vizează
activitatea IDP care au fost puse la dispoziție pe durata vizitei de monitorizare.
Potrivit standardelor de bază ale CPT privind prevenirea relelor tratamente, cele trei drepturi
fundamentale (dreptul la acces la serviciile unui avocat, dreptul de a fi consultat de un medic și
dreptul de a comunica despre reținere unei rude sau unui terț) ar trebui să fie asigurate din
momentul privării efective de libertate a persoanelor, dar și la fiecare etapă de intrare sau ieșire din
izolator. Aceste măsuri de protecție ar trebui să se aplice nu numai persoanelor reținute de poliție în
legătură cu o infracțiune penală sau contravenție, ci și pentru cei care sunt obligați să rămână în custodia
poliției din alte motive (de exemplu, în calitate de martor sau persoanele reținute cu scopul de stabilire
a identitații).
Din cele observate de echipa de monitorizare, referitor la standardele de bază privind prevenirea torturii
și a relelelor tratamente, dreptul de a fi consultat de un medic la momentul reținerii, aparent nu este
asigurat integral, dat fiind faptul că nu toate persoanele plasate în IDP Cahul de la începutul anului
2018 au fost examinate medical. De asemenea suntem în situația să constatăm că persoanele deținute
nu sunt examinate medical la iesirea din instituție, ceea ce face ulterior imposibil evaluarea stării
sănătații, originea leziunilor ș.a.
PREVENIREA SUPRAAGLOMERĂRII ȘI CONDIȚIILE MATERIALE DE DETENȚIE
Se atestă necesitatea imperativă de a asigura spații de detentie dezirabile pentru neadmiterea
supraaglomerării în celulele izolatorului. În acest context, reamintim că conform standardelor CPT,
pentru o persoană, norma dezirabilă este de minim 7 m2 efectiv (fără a fi inclus spațiul destinat
grupului sanitar) și adițional a câte 4 m2 pentru fiecare persoană adițională în celulă. Normele CPT
prevăd următoarea dimensionare (văzută ca un nivel de dorit şi nu un standard minim) și este utilizată
în mod curent atunci când se analizează o celulă de poliţie pentru o singură persoană care este
deținută mai mult de câteva ore: 7 m2 având cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m între pardoseală şi
plafon.
Cu referire la starea grupurilor sanitare, trebuie menționat că majoritatea sunt într-o stare insalubră cu
miros persistent de canalizare defectă. În același timp, păstrarea curățeniei în celulă, precum și a
grupului sanitar este pusă în seama deținuților. Totodată, amplasarea veceului în raport cu paturile de
dormit nu asigură intimitatea corespunzătoare și direct lezează demnitatea umană. //a se revedea
imaginea 2//
Starea lenjeriei de pat este pe alocuri satisfacatoare, dar insuficientă, în egală măsură ca și obiectele de
igienă personală (hârtie igienică, săpun, pastă și periuțe pentru dinți).
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Prin urmare, cumulativ aceste circumstanțe pot ridica problema respectării demnității umane la nivelul
intensității de tratament degradant, sau după caz, inuman, în cazul în care dotarea cu aceste bunuri nu
este realizată sistematic.
Ținind cont de starea condiițiilor din celulele monitorizate, reamintim în acest context normele
privind condițiile de detenție din custodia politiei elaborate de către CPT, care menționeaza expres în
cel de-al doilea Raport anual că „condiţiile de detenţie în celulele poliţiei trebuie să îndeplinească
anumite condiţii elementare. 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 (adică suficientă pentru a citi în afara perioadelor de repaos), de preferinţă celulele ar trebui
să beneficieze de lumină naturală. Mai mult, 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. 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 de mâncare la
momente adecvate, inclusiv o masă completă cel puţin o dată pe zi (adică, ceva mai substanţial decât
un sandwich). Persoanelor ţinute 24 ore sau mai mult în custodia poliţiei ar trebui, în măsura
posibilului, să li se propună zilnic un exerciţiu în aer liber”.
REGISTRELE DE DETENȚIE
Dat fiind faptul că în cadrul izolatorului nu se aflau deținuți, echipa de monitorizare s-a aflat în
imposibilitatea faptului de a verifica sau confrunta anumite ipoteze sau constatări care au reieșit din
examinarea registrelor și din discuțiile cu angajații. În urma examinarii minuțioase a registrelor,
membrii echipei de monitorizare au constatat următoarele:
În IDP IP Cahul se păstrează și se completează 8 registre, dintre care au fost examinate următoarele
registre care au relevanță scopului monitorizării:
 Registru de evidență a scoaterii din celule a persoanelor deținute în IDP al IP 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 sa văzut deținutul (de regulă procurorul și avocatul), semnătura persoanei. În mare parte, registrul
conținea semnăturile deținutilor la fiecare iesire-intrare.
Faptul că în partea de sus a registrului 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 a IP 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.
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 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, omisiuni, corectari, spații libere.
 Registrul plimbarilor
 Registrul nu este de model prestabilit/tipizat, fiind format dintr-un caiet completat cu anumite rubrici:
numărul de ordine; numele, prenumele deținutului, data si ora plimbarii, semnaturile detinutilor la
intrarea-iesirea din celule, precum si refuzul iesirii la plimbare era consemnat prin semnatura persoanei
detinute. Durata plimbarilor conform registrului o ora. Dat fiind faptul ca in IDP la momentul vizitei
de monitorizare nu se aflau detinuti informatia cu privire la respectarea duratei si frecventei plimbarilor
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 a leziunilor, al aplicării forței fizice sau a mijloacelor speciale, care să conțină
informații relevante privind incidentele violente care au loc între deținuti sau descrierea leziunilor
deținuților. De asemenea nu există un registru al plîngerilor deținuților.
Camera de întrevederi
În IDP este o încăpere destinată întrevederilor cu avocatul și persoana reținută. Încăperea este suficient
de spațioasă și este vizibil că în ea s-a făcut reparație (pereții sunt drepți, vopsiți, podeaua este acoperită
cu linoleum), are 2 mese și 3 scaune fixate în podea, lumina este artificială și funcționează (este și o
fereastră mică), sistemul de încălzire funcționează. Supravegherea video este funcțională.
Este important a menționa că prin plasarea camerelor de luat vederi, chiar dacă nu este efectuată
înregistrarea audio a convorbirilor (după cum s-a invocat de către personalul instituției) nu este
respectată confidențialitatea întrevederilor dintre persoanele reținute cu avocații lor, fiind încalcăt acest
drept prin instalarea camerelor de luat vederi.
Statutul camerei de întrevederi nu corespunde standartului unei camere de întrevederi cu avocatul.
Faptul că acesta este dotat cu camere de înregistrare audio-video îi conferă acesteia statut de cameră
pentru audieri.
În lumina raportului CPT din 20115: 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, ceea ce necesită o evidenţă mai exactă a tuturor audierilor
efectuate de către poliţie, care ar trebui, dacă e posibil, să fie efectuate cu echipament electronic de
înregistrare (audio şi eventual înregistrare video). În plus, este oportun de a solicita să fie sistematic
consemnată ora cînd au demarat audierile şi cînd s-au finisat, orice solicitare făcută de către persoana
plasată în custodie în timpul audierilor, precum şi numele persoanelor prezente pe parcursul fiecărei
audieri.
5
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CPT ar dori să primească precizări în materia securizării sistemelor de înregistrare video, menite să
protejeze aceste înregistrări împotriva oricărei tentative de manipulare.6Potrivit relatărilor angajaților
IDP Cahul, ar fi binevenite introducerea registrelor tipizate specializate și o instruire clară privind
utilizarea acestora, deopotrivă cu un nou regulament clar, care sa prevadă expres numărul și tipul
registrelor, informația necesară, frecvența și necesitatea completării, etc.
Primirea coletelor și contactul cu lumea exterioară
Potrivit celor relatate de reprezentanții instituției, vizitele familiei și rudelor pentru transmiterea
coletelor cu produse alimentare sau produse de igienă sunt permise deși nu a fost prezentat nici un
registru în care s-ar consemna cine, cui, când și ce anume a transmis, un grafic de primire, documente
tipizate sau alte documente în baza cărora ar putea fi evaluate frecvența vizitelor, frecvența și cantitatea
coletelor. Coletele sunt verificate de către angajații serviciului escortă (nu există tehnică necesară
scanării coletelor) și respectiv sunt transmise către beneficiari în izolator.
Colaboratorii din cadrul IDP nu neagă faptul că deseori rudele transmit persoanelor reținute produse
alimentare și obiecte de igienă (hârtie igienică, săpun, pastă/periuță de dinți, lenjerie de pat). Această
practică semnalează clar despre cantitatea și calitatea insuficientă a alimentației oferite deținuților
precum și despre insuficiența sau calitatea proastă a produselor de igienă personală pentru deținuți.

Finalizarea vizitei
La finalul vizitei, grupul de monitorizare a avut o discuție scurtă cu managementul IGP Cahul, dar și
nemijlocit cu personalul IDP, în care a mulțumit pentru cooperarea și deschiderea de care au dat dovadă.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI






Membrii grupului de monitorizare apreciază deschiderea de care a dat dovadă
managementul IGP Cahul față de grupul de monitorizare și faptul că acesta a avut acces
imediat la spațiile de detenție și la documentele necesare scopului monitorizării.
În raportul său către Guvernul Republicii Moldova, CPT-ul a reiterat recomandarea
potrivit căreia trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a se asigura că returnarea
persoanelor plasate sub arest la sediul poliției este solicitată și autorizată numai în cazuri
excepționale, pentru anumite motive de securitate și pentru cea mai scurtă perioadă
posibilă; magistrații ar trebui să examineze cu atenție orice cereri pentru transferarea
deținuților făcute de poliție7.
Astfel, făcând referire la constatările semnalate de prezentul Raport, atragem atenția
asupra următoarelor actiuni ce urmează a fi efectuate în cadrul IDP Cahul:

6
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Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), din 1 - 10 iunie 2011, pag. 11
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P. 14 din Raportul CPT/Inf (2016) 16, http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2016-16-inf-eng.pdf
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LA NIVEL DE ASISTENȚĂ ȘI EXAMINARE MEDICALĂ


















Asigurarea examinării medicale neîntîrziate a persoanelor ce intră și iese din izolator de
către personalul medical/felcer în condiții confidențiale.
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 sa se anexeze la fişa medicală a persoanei
reținute, după ce acesta a luat cunoştinţă de conţinutul examenului medical, contra
semnătură8.
Revizuirea Fișelor de examinare medicală primară și instituirea sistemului de cartelă
medicală pentru fiecare reținut care a fost admis în IDP Cahul.
Aprobarea listei Registrelor medicale și structura lor, asigurarea centralizată cu modele
tipizate.
Asigurarea examinării medicale obligatorii, în condiții de confidențialitate pentru
fiecare reținut la intrare/ieșire în/din izolator. Reiterăm Observația finală privind al
treilea raport periodic al Republicii Moldova la punctul 9 (b) cu referire la faptul că
„statul trebuie să asigure dreptul deținuților de a solicita și a beneficia de examinare
medicală în condiții de confidențialitate, din partea unui medic independent, în decurs
de 24 de ore de la sosirea lor în locul de detenție”.
Asigurarea securității datelor personale cu caracter medical.
Elaborarea și introducerea algoritmului de abordare/intervenție pentru persoanele drogdependente și cele care manifestă un comportament agresiv sau violent aflate în custodia
politiei;
Asigurarea funcționalității (spațiilor necesare) punctului medical în corespundere cu
Ordinul MAI nr. 31din 27.01.2004 despre instituirea, amenajarea și înzestrarea punctului
medical al comisariatului de poliție raional.
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 nr. 77 din 31.12.2013.
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 instruiri regulate asupra măsurilor sigure de percheziție.
Asigurarea managementului deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform
prevederulor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile, inclusiv elaborarea Planului
instituțional de gestionare.

8

Fișele medicale ale persoanelor reținute sunt elaborate de felcher-ul IDP, conţinând diagnosticul cât şi evoluţia pacientului împreună cu
examinările speciale avute și tratamentul acestuia. În cazul unui transfer, fişa trebuie transmisă doctorilor din instituţia la care va ajunge
deţinutul, iar în cazul eliberării, această fișă trebuie transmisă reținutului. Conținutul fișelor medicale este confidențial. Acestea se
păstrează separat de dosarele personale ale persoanelor reținute, fiind accesibile doar lucrătorilor medicali, reținutului, cu excepţia
cazului când există o contraindicaţie de ordin terapeutic şi, cu consimțământul ultimului, familiei sau avocatului său.
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Elaborarea și aprobarea indicatorilor statistici privind sănătatea persoanelor plasate în
IDP.
Revizuirea grilei de salarizare a personalului medical în vederea menținerii/atragerii
personalului.
Examinarea medicală trebuie sa fie realizată în condiții confidențiale, fară prezența
angajaților IDP și în cadrul încăperii specializate, dotate corespunzator pentru
desfășurarea unor asemenea proceduri medicale. În cazul prezentei leziunilor
traumatice, acestea urmeaza sa fie documentate detaliat de catre personalul medical, în
conformitate cu prevederile Protocolului de la Instanbul. Evidenta leziunilor traumatice
trebuie sa fie facută într-un registru special, iar notificarea acestora trebuie sa fie facută
conform Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi
raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, aprobat
prin ordinul nr. 77 din 31.12.2013.
Asigurarea independenței serviciului medical prin:
 Transferarea serviciului medical către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale sau transferarea acestuia către sectorul privat din domeniul sănătății;
 Cu titlu de element tranzitoriu, a transfera serviciul medical din competența
Inspectoratului de Poliție către Ministerul Afacerilor Interne.

LA NIVELUL CONDIȚIILOR DE DETENȚIE












Grupul de monitorizare exprimă îngrijorarea privind condițiile materiale din cadrul IDP
pe care, din perspectiva normelor CPT, le consideră nesatisfăcătoare. Considerăm
imperativă asigurarea condițiilor igienice corespunzătoare în celulele de detenție, dar și
la camera de baie. De asemenea, este de o stringență vitală luarea măsurilor necesare în
vederea asigurării intimității privind amenajarea veceurilor din interiorul celulelor.
Asigurarea fiecărui deținut cu saltea și lenjerie de pat curată.
Asigurarea persoanelor care sunt deținute peste noapte cu un set sanitar de bază, care să
conțină săpun, hârtie igienică, prosop, pastă și perie pentru dinți, iar în cazul femeilor să
conțină obiecte de igienă în functie de necesitățile acestora.
Asigurarea condițiilor sanitare în interiorul celulelor, inclusiv funcționalitatea grupului
sanitar, precum și a băii.
Neadmiterea plasării persoanelor în celule fără respectarea standardelor CPT, conform
cărora pentru o persoană se asigură 7 m2 efectiv (fără a fi inclus spațiul destinat grupului
sanitar) și adițional a câte 4 m2 pentru fiecare persoană adițională în celulă.
Neadmiterea aflării în izolatorul de detenție provizorie a persoanelor reținute pe o durată
ce depășește 72 de ore (24 ore pentru minori) și asigurarea că aflarea persoanelor arestate
în locurile de detenție ale poliţiei, pentru orice motiv care ar fi acela să nu fie permisă,
decât pentru cel mai scurt timp posibil și doar printr-o solicitare autorizată, atunci când
nu există o altă opţiune.
Asigurarea alimentării deţinuţilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
nr. 609 din 29.05.2006, privind normele minime de alimentare zilnică şi obiectele de
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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, cultură9.
Asigurarea că celulele nefuncționale au fost scoate din uz de jure și de facto, nu sunt și
nu vor fi utilizate pentru deținerea persoanelor.
Excluderea practicii de folosire a regimului de lucru a personalului timp de 24 ore, ceea
ce contravine legislației în vigoare. De asemenea, făcând referire la standardele de bază
CPT în ceea ce ține de prevenirea relelor tratamente în custodia poliiei, este imperios
necesar saă reamintim despre necesitatea întreprinderii următoarelor pași:
Notificarea terților: Asigurarea exercitării efective a dreptului persoanelor private de
libertate de a informa imediat o rudă sau persoană apropiată despre situația lor.
Accesul la avocat: Asigurarea că persoanele luate în custodie beneficiază în mod efectiv
de dreptul de a avea acces la un avocat (dreptul de a avea consultații confidențiale cu
avocatul, care sa fie prezent în timpul interogărilor sau depunerii mărturiilor) din
momentul plasării în custodia poliției, precum și asigurarea exercitării efective a
dreptului de a solicita asistența avocatului la orice etapă procesuală, inclusiv pe durata
interogatoriilor. Asigurarea dreptului la confidențialitate în timpul întrevederii dintre
persoana reținută și apărătorul său prin interzicerea plasării și funcționării camerelor de
supraveghere video în camerele de întrevederi. Crearea cadrului normativ prin care să
fie asigurat un mecanism eficient de informare cu privire la drepturile și obligațiile ce
rezidă din statutul de deținut în custodia poliției. Implementarea unei soluții tehnice prin
care persoanele deținute să aibă posibilitatea de a solicita intervenția avocatului ales de
el.
Informarea despre drepturi: Întreprinderea măsurilor pentru a se asigura că toate
persoanele reținute de poliție - indiferent de motiv - sunt pe deplin informate cu privire
la drepturile lor fundamentale, chiar de la începutul privării lor de libertate (adică, din
momentul în care acestea sunt obligate să rămână cu poliția). Acest lucru ar trebui să fie
asigurat prin furnizarea de informații verbale clare chiar de la început, care vor fi
completate în cel mai scurt (adică, imediat după sosirea la sediul poliției), prin furnizarea
în formă scrisă a informației privind drepturile persoanei deținute în custodia poliției
într-o manieră accesibilă și prin contrasemnarea privind recepția respectivei „scrisori
despre drepturi”. Formularul trebuie să fie disponibil într-o gamă adecvată de limbi.
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 detenţiei.
În mod evident, CPT-ul 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

9

P. 78 din Ordinul 223 din 6.07.2012 privind aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea izolatoarelor de detenție provizorie ale
Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele reţinute vor beneficia de un regim alimentar care să ţină cont de vârstă, stare de sănătate,
condiţie fizică; p. 22.1 din Regulile penitenciarelor europene.
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cu motivele care au motivat-o şi supusă aprobării unui funcţionar superior de poliţie care
nu are nici o legătură cu afacerea în cauză sau a unui procuror). Drepturile persoanelor
private de libertate nu vor avea nici o valoare dacă nu vor fi cunoscute de deţinuţi. 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. Actualizarea informației pe panourile
informative din cadrul inspectoratului și nemijlocit a izolatorului privind drepturile
persoanelor reținute și instituțiile unde acestea ar putea solicita asistență juridică
gratuită, dar și instituțiile și organele responsabile de protecția drepturilor omului.

ASIGURAREA SECURITATII ȘI PREVENIREA VIOLENȚEI


Obligaţia poliţiei de a avea grijă de persoanele aflate în custodia ei include și
responsabilitatea de a le asigura acestora securitatea şi integritatea fizică. În consecinţă,
supraveghere adecvată a spaţiilor de detenţie reprezintă o componentă inerentă a
acestei obligaţii asumate de poliţie. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se garanta
că persoanele din custodia poliţiei sunt în măsură să intre, în orice moment, în contact
cu personalul de supraveghere. În mai multe situaţii, delegaţiile CPT-ului 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) care să permită deţinuţilor să atragă atenţia poliţiştilor. În astfel de condiţii
există un risc considerabil să nu se poată interveni în momentul dorit în diverse cazuri
de incidente (violenţă între deţinuţi, tentative de sinucidere, incendii etc.).
REGISTRELE DE DETENȚIE, CONTACTUL CU LUMEA EXTERIOARĂ ȘI
PLÎNGERILE DEȚINUȚILOR







Elaborarea și aprobarea unui regulament unic care să 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;
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 registrului. Asigurarea verificarii acestora în conformitate cu prevederile
regulamentului.
A continua eforturile pentru a ameliora evidenţa registrelor referitoare la reţinere, astfel
încît 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
23








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 ca în registre să figureze faptul plasării în celulele de aşteptare din
comisariate, precum şi durata plasării.
Asigurarea evidenței respectării dreptului la plimbări și dreptului de a face baie a
deținuților în condiții de igienă și respectare a intimității.
Asigurarea evidenței obiectelor (de igienă) și produselor alimentare transmise
persoanelor reținute de către rude și examinarea oportunitătții introducerii
echipamentelor moderne de verificare a coletelor/bunurilor și produselor care intră în
spațiile de detenție prin intermediul rudelor.
Asigurarea ținerii evidenței proceselor-verbale de percheziție corporală a persoanelor
reținute cu indicarea obiectelor ridicate, care vor fi păstrate corespunzător. Înregistrarea
video a percheziției și ridicării obiectelor și lucrurilor personale de la persoana reținută.
Introducerea unui mecanism eficient privind depunerea plîngerilor de către persoanele
deținute. Introducerea unui registru specializat în care ar putea fi consemnate, sub toate
aspectele, plîngerile persoanelor deținute și rezultatele examinării acestora.

Echipa de monitorizare IDOM apreciază deschiderea și colaborarea întregului personal al IP Cahul
privind furnizarea operativă a informațiilor solicitate și asigurarea accesului necondiționat în toate
spațiile instituției, precum și discuțiile constructive în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

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