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SUMAR 
 
 
În timpul vizitei din anul 2018, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a revizuit 
tratamentul aplicat persoanelor private de libertate de către poliție și condițiile de 
detenție ale persoanelor aflate în arest preventiv în zece centre de reținere și 
arestare preventivă din întreaga țară. În plus, delegația a vizitat cinci unități 
penitenciare, concentrându-și atenția pe tratamentul deținuților în regim de maximă 
securitate și regim închis și în arest preventiv și pe asigurarea serviciilor medicale. 

 
În general, autoritățile române au avut o cooperare excelentă cu delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante în timpul vizitei. Cu toate acestea, principiul cooperării 
implică și faptul că ar trebui să se ia măsuri decisive pentru a se îmbunătăți situația, 
ținând seama de recomandările cheie ale Comitetului. În acest sens, Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a observat lipsa unor măsuri luate cu privire la anumite recomandări 
făcute în rapoartele anterioare, în special în ceea ce privește situația deținuților în 
regim de maximă securitate, modul de operare al echipelor de intervenție ale 
penitenciarului și asigurarea serviciilor medicale în penitenciare și centre de reținere 
și arestare preventivă.  

 
 
Aplicarea legii 

 
În raport se observă că majoritatea persoanelor interogate de delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante menționează că au fost tratate corect de către ofițerii de poliție. Totuși, 
s-a primit un număr mare de acuzații de maltratare fizică (dintre care multe fiind 
coroborate de probe medicale) de către ofițerii de poliție de la persoanele reţinute. 
Acuzațiile constau, în principal, din lovituri cu palmele, pumnii, picioarele și 
bastoanele aplicate suspecților de către ofițerii de poliție, fie la momentul arestării, 
fie în timpul interogării lor la secția de poliție, aparent în vederea obținerii unei 
mărturii prin constrângere.  

 
În raport se recomandă ca Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției 
Române să transmită un mesaj puternic conform căruia maltratarea persoanelor 
reţinute este ilegală, neprofesională și va fi supusă unor sancțiuni corespunzătoare. 
În plus, metodele de investigaţie ale poliției trebuie să se îndepărteze de o abordare 
bazată pe mărturie în vederea obținerii unor probe exacte și fiabile în timpul 
interogării profesionale a suspecților. De asemenea, este esențial ca leziunile 
observate de personalul medical la persoanele reţinute la admiterea lor într-un 
centru de reținere și arestare preventivă să fie înregistrate corespunzător și ca orice 
acuzații de maltratare de către poliție să fie transmise prompt organelor de urmărire 
penală. De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante comentează cu privire la 
investigarea acuzațiilor de maltratare de către poliție și recomandă ca procurorii să 
aplice strict criteriile de eficacitate.  
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Referitor la garanţiile contra maltratării persoanelor private de libertate de către 
poliție, se observă un număr de deficiențe, în special în ceea ce privește accesul la 
un avocat, inclusiv posibilitatea de a avea o discuție confidențială cu un avocat și 
dreptul de acces la un medic.  De asemenea, trebuie luate măsuri pentru a garanta 
că toți minorii au dreptul de acces la un avocat și la un adult de încredere așa cum 
prevede Codul de Procedură Penală.  

 
Raportul va lua act de intenția autorităților române de a opri încarcerarea în centrul 
de reținere și arestare preventivă a suspecților și deținuților aflați în arest preventiv 
și planurile lor de a renova și construi noi unități de acest tip.  Cu toate acestea, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante continuă să creadă că persoanele reţinute sunt expuse 
unui risc mare de intimidare, presiune și chiar maltratare în unitățile de detenție ale 
poliției. Aceste preocupări sunt accentuate de condițiile materiale precare, serviciile 
medicale inadecvate și regimul sărăcăcios pentru persoanele încarcerate în centrele 
de reținere și arestare preventivă vizitate. Prin urmare, Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
recomandă, încă o dată, ca persoanele aflate în arest preventiv să nu fie ținute în 
unitățile de detenție ale poliției. În schimb, autoritățile române ar trebui să în 
considerare transformarea centrelor de reținere și arestare preventivă în unități 
adecvate de arest preventiv și plasarea lor sub autoritatea Ministerului Justiției și a 
Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 
În ceea ce privește regimul acestor centre, scopul ar trebui să fie asigurarea faptului 
că deținuții aflați în stare de arest preventiv pot să petreacă o parte rezonabilă din 
zi (de ex. peste 8 ore pe zi) în afara celulelor lor, desfășurând diferite tipuri de 
activități practice. În acest sens, fiecare unitate ar trebui să fie echipată cu camere 
comune. În plus, trebuie să li se ofere tuturor persoanelor reţinute, fără excepție, cel 
puțin o oră de exerciții în aer liber pe zi în unități echipate corespunzător de 
dimensiuni corespunzătoare. De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
vizitele deschise ale tuturor persoanelor aflate în arest preventiv să devină o regulă, 
iar vizitele închise să reprezinte o excepție. 

 
Condițiile de detenție din centrele de reținere și arestare preventivă vizitate, în 
special centrele nerenovate, rămân inacceptabile pentru rămânerea lor acolo timp 
de peste două luni. În general, celulele erau dărăpănate și în stare proastă, slab 
ventilate, urât mirositoare, cu niveluri ridicate de umiditate și acces inadecvat la 
lumina naturală. De asemenea, grupurile sanitare au rămas într-o stare proastă de 
igienă și în majoritatea cazurilor neseparate de restul celulei. În ceea ce privește 
minorii, se pune un accent specific pe nevoia de a le asigura condiții decente de 
detenție și un regim practic. În plus, ar trebui să se facă eforturi pentru a-i încarcera 
în centrele de reținere și arestare preventivă pentru cea mai scurtă perioadă 
posibilă. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante observă reorganizarea Direcției Medicale a Ministerului 
de Interne și emiterea unei Instrucțiuni specifice în aprilie 2016 privind asigurarea 
serviciilor medicale în centrele de reținere și arestare preventivă. Ținând seama de 
constatările Comitetului, recomandă îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin, 
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printre altele: scutirea medicilor de obligații suplimentare în Ministerul de Interne; 
asigurarea respectării confidențialității examenelor medicale ale persoanelor 
reţinute; furnizarea de echipamente de bază de salvare a vieții tuturor centrelor; 
introducerea programelor referitoare la tratamentul de substituție pentru persoanele 
dependente de opioide (OST) pentru toți deținuții dependenți de opioide; și 
asigurarea testării cuprinzătoare pentru boli transmisibile. 

 
 
Unități penitenciare 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante observă în mod pozitiv eforturile depuse în reforma 
sistemului penitenciar din 2014, în special în legătură cu dezvoltarea serviciului de 
probațiune, reducerea populației din penitenciare cu 30%, precum și introducerea 
unor compensații pentru deținuții ținuți în condiții de suprapopulare.  Suprapopularea 
penitenciarelor nu era distribuită în mod egal între ele sau în penitenciare, și s-au 
observat cele mai grave niveluri în celulele cu regim închis, arest preventiv și 
admitere (carantină). Condițiile de locuit înghesuite și precare din aceste celule 
combinate cu perioada de timp scurtă petrecută în afara celulei și lipsa activităților 
ar putea echivala cu un tratament inuman și degradant.  De asemenea, aceste 
condiții nu sunt favorabile asistării deținuților în vederea pregătirii pentru 
reintegrarea în comunitate. În plus, așa cum a constatat delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante, acest lucru are repercusiunii negative asupra furnizării de servicii 
medicale și a nivelurilor de tensiune și violență din cadrul penitenciarelor. Agenda 
reformei autorităților române ar trebui să urmărească asigurarea faptului că toți 
deținuții sunt ținuți în condiții decente și că li se oferă un spațiu de locuit de minim 
4m² fiecare în celule cu ocupanți multipli (exclusiv grupul sanitar). 

 
Majoritatea persoanelor cu care s-a întâlnit delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante au 
menționat că au fost tratate corect de către personal. Cu toate acestea, s-a primit 
un număr considerabil de acuzații de maltratare fizică a deținuților de către 
personalul penitenciarului, și anume de către membrii grupurilor de intervenție 
mascate din penitenciarele Aiud, Gherla, Iași și Galați. Situaţia a fost îndeosebi 
alarmantă în Penitenciarul Galați unde era evident un climat al fricii. Raportul 
detaliază câteva acuzații de maltratare fizică, inclusiv abuz sexual de către personal 
și ridică preocupări grave cu privire la lipsa înregistrării leziunilor de către serviciul 
medical și a neinvestigării acuzațiilor în mod eficient. Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante este 
la fel de neconvingător de eficacitatea inspecției după vizită efectuate de Ministerul 
Justiției la Penitenciarul Galați. În consecinţă, recomandă ca autoritățile române să 
inițieze o cercetare independentă efectuată de procuratură privind acuzațiile de 
maltratare de către personalul Penitenciarului Galați. 

 
În general, raportul pune accentul pe nevoia tragerii la răspundere a personalului 
penitenciarului pentru îndeplinirea responsabilităților lor, inclusiv garantarea 
integrității fizice și psihice a deținuților. Se pune accentul pe responsabilitățile de 
supraveghere ale directorilor de nivel superior și mediu care acordă o atenție 
deosebită acțiunilor personalului aflat în responsabilitate lor și pe ofițerii din 
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penitenciar care sunt instruiți în tehnici de control și constrângere.  În plus, 
conducerea fiecărui penitenciar ar trebui să informeze întregul personal din 
penitenciar că abuzul verbal, în special cel de natură rasistă, și încurajarea 
deținuților sunt neprofesionale și neacceptabile. În plus, toți ofițerii din penitenciar, 
ca parte a educației lor de bază, trebuie să fie instruiți cu privire la modul de 
interacționare cu și să ofere asistență deținuților cu dizabilități. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante a pus în discuție raison d’être și modul de operare al 
grupurilor de intervenție mascate care acționează în acele unități în care sunt cazați 
deținuți în regim de maximă securitate. În lumina constatărilor delegației din timpul 
vizitei din 2018 a numeroaselor și repetatelor acuzații detaliate de maltratare de 
către membrii grupurilor de intervenție, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante crede că a venit 
momentul ca autoritățile naționale să ia în considerare continuarea acestor grupuri. 
În schimb, ar putea să se instituie un sistem de primi respondenți, combinat cu o 
creștere a suplimentării personalului în aripile cu regim de maximă securitate și 
adoptarea unei abordări dinamice de securitate. Totodată, Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante recunoaște că poate fi nevoie de înființarea unor grupuri de intervenție 
specializate la nivel național sau regional pentru a gestiona problemele grave din 
penitenciare și subliniază un număr de principii de bază care ar trebui să guverneze 
funcționalitatea lor. În acest context, raportul face comentarii cu privire la revoltele 
din iulie 2016 și investigațiile efectuate cu privire la acuzațiile de maltratare ale 
diverselor unități de intervenție din timpul acestor revolte. 

 
Sunt confirmate prin documente mai multe cazuri de violență între deținuți, în special 
în legătură cu deținuții tineri care erau maltratați grav și abuzați sexual de către alți 
deținuți în celulele lor. Situația a fost în special îngrijorătoare în Penitenciarul Bacău, 
unde delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a trebuit să intervină pentru a scoate trei 
deținuți vulnerabili dintr-o celulă unde erau abuzați grav. Obligația de diligență a 
autorităților față de deținuți impune ca fiecare penitenciar să stabilească o strategie 
clară anti-hărțuire și intimidare. În primul rând, trebuie implementat un proces de 
evaluare a riscurilor generate de împărțirea celulei în fiecare penitenciar pentru 
fiecare persoană care intră în penitenciar deoarece sunt introduși în celula de 
admitere, urmat de elaborarea și implementarea procesului de evaluare a riscurilor 
și nevoilor. O parte din strategia de combatere a violenței între deținuți trebuie să 
includă investirea unor resurse mult mai mari în recrutarea personalului suplimentar 
și dezvoltarea profesionalismului și instruirii personalului precum și oferirea unui 
regim util și a unor condiții decente deținuților. 

 
În plus, raportul analizează mai multe decese din penitenciare și recomandă să se 
efectueze o investigaţie amănunțită în mod sistematic a fiecărui deces din 
penitenciar de către o autoritate independentă de sistemul penitenciar. Aceste 
investigații trebuie să determine, printre altele, cauza morții, faptele care determină 
decesul, inclusiv factorii care contribuie la acesta, și dacă decesul ar fi putut fi 
prevenit. 

 
În toate penitenciarele vizitate, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
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Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat că s-
au depus eforturi pentru a se prelungi gama de activități oferite deținuților. Cu toate 
acestea, este evident că trebuie făcute mai multe pentru a le oferi deținuților activități 
practice în vederea pregătirii acestora pentru reintegrarea în comunitate. De 
asemenea, este important ca deținuții să fie mai implicați în dezvoltarea planurilor 
lor de condamnare. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante este în special critic față de regimul 
deținuților aflați în arest preventiv care erau închiși în celulele lor timp de peste 21 
de ore pe zi; recomandă implementarea unui regim cuprinzător de activități în afara 
celulei, inclusiv, cel puțin, două ore de activități în aer liber pe zi în curți cu 
dimensiuni rezonabile. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante are îndoieli serioase cu privire la organizarea și revizuirea 
regimului de maximă securitate. Critică alocarea sistematică a deținuților în regim 
de înaltă securitate bazată doar pe pedeapsa lor. În schimb, Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante susține că plasarea are la bază evaluarea individuală a riscurilor 
comportamentului deținutului și amenințarea la adresa siguranței și securității 
personalului și a altor deținuți. Deținuții în regim de maximă securitate petreceau 
până la 22 de ore pe zi închiși în celulele lor, cu acces redus la activitățile practice. 
Acest regim precar, exacerbat de lipsa relațiilor pozitive cu personalul și prezența 
membrilor echipei de intervenție, a însemnat că aceste unități adesea operau ca 
blocuri suplimentare de pedeapsă pe lângă sentința pronunțată de instanțe. 
Autoritățile ar trebui să revizuiască modul în care se aplică regimul de maximă 
securitate. 

 
Condițiile materiale din toate penitenciarele vizitate erau în general precare (de ex. 
pereți decojiți, umiditate, acces redus la lumina naturală și ventilație inadecvată; 
grupurile sanitare aveau adesea mucegai pe tavane și pereți, conducte ruginite și 
instalații sparte). De exemplu, la Penitenciarul Bacău, 18 tineri din arest preventiv 
erau ținuți într-o singură celulă dărăpănată și suprapopulată care măsura doar 26 
m².  Tinerii erau închiși în celulele lor timp de 21-22 de ore pe zi timp de mai multe 
luni. Situația lor era similară cu cea a animalelor în cușcă. S-au făcut o serie de 
recomandări prin care se solicită autorităților să asigure condițiile de trai decente 
tuturor deținuților.  

 
Așa cum s-a întâmplat în timpul vizitelor anterioare, deținuților din unitățile 
penitenciare vizitate li se ofereau porții de mâncare insuficiente și inadecvate; 
absența fructelor și a legumelor era remarcabilă. Calitatea și cantitatea de alimente 
furnizate ar trebui îmbunătățită.  

 
În raport se examinează și situația deținutelor din Penitenciarul Bacău. Ținând 
seama de absența activităților practice oferite, condițiile materiale precare și 
suprapopularea, și având în vedere că penitenciarul se află la o distanță mare de 
domiciliile femeilor, autoritățile ar trebui să ia în considerare dacă acest penitenciar 
este capabil să satisfacă în mod eficient nevoile deținutelor. De asemenea, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante recomandă îmbunătățirea situației deținutelor cazate 
temporar în celelalte unități penitenciare vizitate. În special, întregul personal care 
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lucrează cu deținute ar trebui să fie instruit pentru a le da posibilitatea să își 
înțeleagă și să își satisfacă nevoile biologice și specifice genului; 
 
Constatările vizitei din 2018 au indicat că serviciile medicale din penitenciarele 
vizitate nu asigurau, în multe cazuri, un standard profesional de îngrijire adecvat. 
Conflictele de interes ale personalului medical au reprezentat o problemă 
subiacentă majoră care a diminuat încrederea pacienților în medicii lor. Autoritățile 
române ar trebui să acționeze pentru a se asigura că personalul medical este cu 
adevărat independent de personalul penitenciarului. În acest scop, ar trebui să se 
ia în considerare transferul de responsabilitate al personalului medical către 
Ministerul Sănătății. De asemenea, raportul face o serie de recomandări de 
îmbunătățire a calității serviciilor medicale acordate deținuților, inclusiv: creșterea 
nivelurilor de personal; asigurarea de echipamente medicale de urgență și de bază 
tuturor penitenciarelor; garantarea confidențialității medicale; îmbunătățirea 
înregistrării leziunilor; asigurarea unei examinări medicale cuprinzătoare la 
admiterea în penitenciar; și adoptarea unei strategii cuprinzătoare în vederea 
asistării deținuților cu probleme legate droguri.  Lipsa unor date psihiatrice era 
evidentă în toate penitenciarele vizitate, iar deținuții care sufereau de afecțiuni 
psihice trebuiau să facă față condițiilor de detenție care le afectau sănătatea 
mentală și fizică. Toți deținuții trebuie să aibă date psihiatrice adecvate atât de la un 
psihiatru, cât și de la asistentele medicale dedicate sănătății mentale, iar autoritățile 
ar trebui să efectueze o revizuire cuprinzătoare a modului în care se acordă îngrijiri 
psihiatrice prizonierilor. 

 
În cele din urmă, în raport se discută despre importanța stabilirii unor proceduri 
adecvate de recepție pentru deținuții nou admiși și se recomandă reconsolidarea 
nivelurilor de personal de supraveghere și instruirea inițială și în timpul serviciului a 
personalului. În ceea ce privește disciplina, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante critică faptul că 
incidentele de auto-agresiune și tentativă de suicid sunt tratate ca infracțiuni 
disciplinare; de asemenea, recomandă ca restricțiile cu privire la vizite să nu fie 
impuse ca sancțiune disciplinară.  În plus, orice izolare a deținuților din motive de 
securitate sau administrative ar trebui să includă garanții adecvate, inclusiv o 
procedură de revizuire. În ceea ce privește contactele cu lumea exterioară, vizitele 
deschise ale tuturor deținuților trebuie să reprezinte regula, vizitele închise 
reprezentând excepția, și ar trebui făcute alte eforturi pentru a promova contactele 
dintre deținuți și familiile lor.  
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I. INTRODUCERE 
 
A. Vizita, raportul și monitorizarea 
 
1. În conformitate cu articolul 7 din Convenția europeană privind prevenirea 
torturii și a tratamentului sau pedepselor inumane sau degradante (denumită în cele 
ce urmează ”Convenție”), o delegație a Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a efectuat o vizită 
în România în perioada 7-19 februarie 2018. Vizita a făcut parte din programul 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante de vizite periodice pentru anul 2018 și a reprezentat cea 
de-a unsprezecea vizită a Comitetului în țară. 
 

Lista unităților penitenciare și de aplicare a legii vizitate de delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante poate fi găsită în Anexa I.  

 
 
2. Vizita a fost efectuată de următorii membrii ai Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante: 

- Therese Rytter (Șeful delegației) 

- Régis Bergonzi 

- Joan Cabeza 

- Philippe Mary 

- Hans Wolff. 
 

Aceștia au fost susținuți de Hugh Chetwynd, șeful diviziei, și Christian Loda 
din cadrul Secretariatului comitetului, și asistați de Patrizio Gonnella, Președintele 
Observatorului Italian al Penitenciarelor “Antigone”, Italia, Rachael Pickering, medic 
legist și medic generalist în penitenciare, Marea Britanie (experți) și Luana Audrey 
Chirita, Narcisa Grecu, Maria Moldovan, Mariana Petrisor și Claudia Popa 
(interpreți). 

 
 
3. Raportul vizitei a fost adoptat de Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în cea de-a 96-a 
ședință, care a avut loc în perioada 2-6 iulie 2018 și transmis autorităților române la 
data de 30 iulie 2018. Diversele recomandări, comentarii și solicitări de informații 
făcute de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante sunt boldite în prezentul raport. Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante le solicită autorităților române să furnizeze în șase luni un răspuns care 
să conțină o descriere completă a acțiunilor întreprinse în vederea implementării 
recomandărilor Comitetului și să răspundă la comentariile și cererile de informații 
formulate în acest raport. În ceea ce privește recomandarea prevăzută la alineatul 
56, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
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Inumane sau Degradante dorește să primească un răspuns în termen de 3 luni. 
 
 
B. Contextul vizitei și cooperării 
 
 
4. În timpul vizitei, delegația s-a consultat cu Tudorel Toader, Ministrul Justiției, 
Marieta Safta, Secretar de stat al Ministerului Justiției, Daniel Robert Marin, Secretar 
de stat al Ministerului Afacerilor Interne și Marian Dobrică, Director General al 
Administrației Penitenciarelor, precum și cu oficiali de rang înalt din cadrul 
Ministerelor Sănătății, de Interne și Justiției. De asemenea, delegația s-a întâlnit cu 
reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
 

În plus, au existat ședințe și cu Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, și membrii 
Mecanismului Național de Prevenire (MNP), precum și cu reprezentanții societății 
civile activi în domeniile de interes ale Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante. 

 
În Anexa II, se poate găsi o listă cu persoanele întâlnite. 

 
 
5. Cooperarea asigurată de autoritățile naționale în facilitatea vizitei, a fost, în 
general, excelentă. Delegației i s-a acordat accesul imediat la unitățile de detenție pe 
care a dorit să le viziteze și la persoanele pe care a dorit să le interogheze, iar 
majoritatea informațiile necesare pentru îndeplinirea obligației i-au fost furnizate 
prompt. Delegația ar dori, în special, să mulțumească ofițerilor de legătură ai 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante pentru asistența acordată în timpul vizitei. 
 
6. Principiul cooperării prevăzut la articolul 3 din Convenție nu este limitat la 
luarea unor măsuri pentru a facilita obligația delegațiilor care efectuează vizite. De 
asemenea, impune luarea unei măsuri decisive pentru a îmbunătăți situația ținând 
seama de recomandările cheie ale Comitetului. În acest sens, Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
a observat un număr de dezvoltări pozitive cu privire la situația din centrele de 
reținere și arestare preventivă ale poliției și penitenciare.  Totuși, încă trebuie să se 
facă multe lucruri pentru a le asigura persoanelor reținute condiții decente de trai. În 
plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante observă cu îngrijorare lipsa unor măsuri luate cu privire la 
anumite recomandări făcute în rapoartele anterioare, în special în ceea ce privește 
situația deținuților în regim de maximă securitate, modul de operare al echipelor de 
intervenție ale penitenciarului și asigurarea serviciilor medicale în penitenciare și 
centrele de reținere și arestare preventivă. 
 
 
 
Având în vedere articolul 3 și 10 alineatul 2 din Convenție,1 Comitetul European 

                                                   
1 Articolul 10 alineatul (2) din CPP are următorul cuprins: ”În cazul în care partea nu 
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pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante solicită ca autoritățile române să ia măsuri concrete pentru a aborda 
recomandările din acest raport, inclusiv cu privire la problemele specifice subliniate 
mai sus. 

 
 
7. La sfârșitul vizitei, delegația și-a prezentat constatările preliminare 
autorităților române.  La acea ședință, a făcut o observație imediată conform 
articolului 8, alineatul 5 din Convenția privind înființarea Comitetului European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante și a solicitat ca autoritățile române să efectueze o analiză externă 
cuprinzătoare a maltratării de către personalul Penitenciarului Galați. 

 
Prin comunicatul din 23 mai 2018, autoritățile române au furnizat informații 

cu privire la măsurile luate în ceea ce privește observația imediată de mai sus, 
precum și alte probleme ridicate de delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în 
timpul observațiilor sale preliminare. Aceste informații au fost luate în considerare 
în secțiunile relevante ale prezentului raport. Cu toate acestea, Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante dorește deja să observe că este în special îngrijorat de răspunsul 
furnizat de autorități în legătură cu investigarea acuzațiilor de maltratare de către 
personalul Penitenciarului Galați și recomandă că sunt necesare acțiuni 
suplimentare (vezi alineatul 56). 

 
 
C. Mecanismului Național de Prevenire 
 
 
8. România a ratificat Protocolul Opțional la Convenția ONU împotriva torturii și 
a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (OPCAT) din 2009, 
iar în decembrie 2014 Avocatul Poporului din România a fost numit, în drept, 
Mecanism Național de Prevenire. Funcțiile MNP sunt îndeplinite de un departament 
special sub supravegherea Avocatului Poporului Adjunct. MNP are 23 de poziții 
bugetate din care 15 erau ocupate la momentul vizitei (printre care avocați, medici, 
psihologi și asistenți sociali). MNP a stabilit parteneriate cu ONG-urile de la nivel 
național și cu diverse asociații profesionale (medici, psihologi, asistenți sociali și 
sociologi) care l-au asistat la efectuarea a 80 de vizite în cursul anului 2017 și 85 în 
anul 2016. 

 
Pe scurt, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante observă în mod pozitiv că MNP este acum 
operațional și efectuează regulat vizite în unitățile în care persoanele sunt private 
de libertate și că emite rapoarte atât regulate cât și speciale cu privire la astfel de 

                                                   
reușește să coopereze sau refuză să îmbunătățească situația în lumina 
recomandărilor Comitetului, Comitetul poate decide, după ce Partea a avut ocazia de 
a-și face cunoscut punctul de vedere, cu o majoritate de două treimi din membrii, să 
facă o declarație publică în această privință.” 
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vizite.  Cu toate acestea, personalul MNP rămâne implicat în prelucrarea plângerilor 
individuale depuse de persoane private de libertate, iar linia bugetară a MNP a făcut 
parte din bugetul general al Avocatului Poporului. În conformitate cu Liniile 
directoare adoptate de Subcomitetul ONU pentru prevenirea torturii și a altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante în noiembrie 2010, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se asigure independența 
financiară și funcțională a MNP.2 În plus, posturile vacante din tabelul de 
personal al MNP ar trebui ocupate, și ar fi preferabil ca personalul MNP să nu 
fie implicat în prelucrarea plângerilor individuale.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
2 Vezi articolul 18 din Protocolul Opțional al Convenției ONU împotriva torturii. 
3 Vezi și alineatul 73 din secțiunea fundamentală a celui de-al 27-lea Raport Anual al 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante 
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II. FAPTE CONSTATATE ÎN TIMPUL VIZITEI ȘI ACȚIUNILE PROPUSE 
 
A. Organele de aplicare a legii 
 

1. Observații preliminare 
 
 
9. Prevederile care guvernează reținerea suspecților și plasarea lor în arest 
preventiv într-un centru de reținere și arestare preventivă au rămas neschimbate de 
la vizita din 2014;44 Pe scurt, reținerea poate dura până la 24 de ore și trebuie 
dispusă de un ofițer principal din poliția judiciară sau un procuror după interogarea 
persoanei în cauză în prezența avocatului ales sau din oficiu. În această perioadă 
de timp, persoana în cauză trebuie să fie adusă în fața judecătorului competent de 
drepturi și libertăți, și să se ia o decizie de stabilite a plasării în arest preventiv.5 
Arestul preventiv este limitat la maxim 30 de zile, și poate fi prelungit cu încă 30 de 
zile, până la un total de 180 de zile; acesta este aplicat în 52 de centre de reținere 
și arestare preventivă din întreaga țară.6   

 
În plus, reținerea administrativă de către poliție este încă posibilă pentru o 

perioadă de 24 de ore în scopul identificării sau al investigațiilor preliminare în cazul 
unui pericol pentru viața altei persoane sau a tulburării liniștii publice, sau dacă 
persoana este suspectată că ar fi săvârșit o infracțiune sau identitatea sa nu se 
poate stabili.7 La începutul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a fost informată 
că proiectul de lege pregătit de Ministerul Afacerilor Interne propus să limiteze 
perioada de reținere administrativă la maxim 12 ore8 și ca în timpul acelei perioade 
persoana reținută să beneficieze de un avocat și să aibă o discuție confidențială cu 
acesta.9 Acesta este un pas pozitiv înainte.  

 

10. În ceea ce privește privarea de libertate a minorilor, dispozițiile Codului de 
Procedură Penală aplicabile adulților (inclusiv acelea referitoare la durata ei) se 
aplică și minorilor.10 Se spune că articolul 243 din CPP stipulează că reținerea și 
arestul preventiv al unui minor se pot dispune în mod excepțional dacă efectele 

                                                   
4 Vezi articolul 23 alineatele (3) și (4) din Constituție și articolele 205, 209, 233 și 236 
din CPP. 
5 Articolul 209 alineatul 3 din CPP prevede că, deși perioada maximă de reținere nu 
poate depăși 24 de ore, timpul strict necesar pentru a duce suspectul sau pârâtul la 
sediul organelor judiciare nu este inclus în termenul de 24 de ore. 
6 În conformitate cu articolul 236 din CPP. 
7 Articolul 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea poliției din 23 
aprilie 2002. 
8 Perioada inițială de opt ore poate fi prelungită cu încă patru ore printr-o decizie 
motivată scrisă a autorităților polițienești în cazul în care identitatea persoanei reținute 
nu poate fi stabilită. 
9 La 22 februarie 2018, Guvernul a adoptat proiectul de lege și a fost înaintat 
Parlamentului pentru adoptarea acestuia. 
10 Vezi articolul 504 din CPP. 
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privării de libertate nu sunt disproporționate cu scopul urmărit printr-o astfel de 
măsură iar durata acestora trebuie să fie evaluată în conformitate cu vârsta 
persoanei în cauză. 

 
În plus, articolul 505 din CPP prevede că, pentru minorii cu vârsta de peste 

16 ani, este de competența judecătorului să decidă dacă este necesară prezența 
părinților, a reprezentantului legal sau a serviciilor de protecție a copilului; în orice 
caz, absența acestora nu constituie un impediment pentru procedură.  Având în 
vedere că toate persoanele cu vârsta de până la 18 ani sunt minore și ar trebui 
tratate ca atare,1111 Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că prezența unei persoane de 
încredere în timpul acestor proceduri trebuie să fie obligatorie (a se vedea și 
alineatul 29)1212, precum și cea a unui avocat. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante solicită autorităților române să se 
asigure că toți minorii sunt însoțiți de un adult de încredere și un avocat în 
timpul tuturor procedurilor efectuate la parchet; legile relevante ar trebui 
modificate în consecință. 

 
 
11. În timpul vizitei din anul 2018, delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
examinat încă o dată tratamentul și condițiile de detenție ale suspecților și deținuților 
în arest preventiv din centrele de reținere și arestare preventivă.  În acest scop, a 
vizitat 10 din 52 de unități (de ex. din București, din județele Bacău, Bistrița și 
Năsăud, Cluj, Galaţi și Iași). 

 
Conform autorităților române, perioada medie de detenție în centrele de 

reținere și arestare preventivă este în jur de 60 de zile. Statisticile din anul 2017 
indică că 6% din persoane au fost ținute pentru perioade care depășesc 60 de zile 
(de ex. 1.182 de persoane). Constatările delegației Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante au 
confirmat că majoritatea persoanelor păreau să petreacă în jur de 2 luni în centrele 
de reținere și arestare preventivă, dar nu era neobișnuit să se întâlnească persoane 
care fuseseră ținute acolo 4 sau 5 luni. Contrar situației constatate în timpul vizitelor 
anterioare, aproape niciun deținut condamnat nu a fost ținut în centre.13 Cu toate 
acestea, în ciuda perioadelor de timp reduse, constatările vizitei din 2018 au indicat 
clar că nici regimul și nici condiții materiale din centrele vizitate nu sunt în prezent 
adecvate pentru mai mult de câteva zile (vezi Secțiunea 4 de mai jos).  

  

                                                   
11 Vezi articolul 1 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului. 
12 Vezi și punctul 15 din Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei privind noile modalități de abordare a delincvenței juvenile și rolul 
justiției pentru minori. 
13 Deținutele condamnate au continuat să fie ținute pe perioade de până la o 
săptămână la centrul de reținere și arestare preventivă din București. 
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2. Maltratarea 

 
12. Așa cum s-a întâmplat în timpul vizitei periodice din anul 2014, delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante nu a primit prea multe acuzații de maltratare fizică de la 
personalul de supraveghere din centrele de reținere și arestare preventivă vizitate. 
Dimpotrivă, multe persoane reținute au subliniat că acei membrii ai personalului s-
au comportat corect față de ei. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a obținut o 
impresie general pozitivă de profesionalism în rândul personalului de supraveghere 
care lucrează în centrele de reținere și arestare preventivă și a observat că li se 
asigurau cursuri de formare profesională specifice și că erau separați ierarhic de 
personalul polițienesc obișnuit.14 Cu toate acestea, delegația a primit mai multe 
acuzații de maltratare psihologică și abuz verbal, inclusiv de natură misogină, în 
special în centrele de reținere și arestare preventivă din Galați și Iași. 

 
În mod similar, majoritatea persoanelor reţinute interogate de delegația 

Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante au declarat că au fost tratate corect de ofițerii de poliție la 
momentul privării lor de libertate și până la momentul la care au fost transferate într-
un centru de reținere și arestare preventivă. Cu toate acestea, s-a primit un număr 
mare de acuzații de maltratare a persoanelor reţinute de poliție. Acestea constau în 
special din lovituri cu palmele, pumnii, picioarele și bastoanele. Maltratarea pretinsă 
a avut loc la momentul arestării odată ce persoanele erau ținute sub control și 
încătușate, în timpul transportului și la sediul poliției, aparent în scopul forțării unei 
mărturii privind una sau mai multe infracțiuni sau pentru o pedeapsă informală.  

 
În plus, mai multe persoane au declarat că au petrecut multe ore la secțiile 

de poliție încătușate de obiecte de mobilier înainte de interogare sau înainte de a fi 
transferate către un centru de reținere și arestare preventivă și că în timpul pe care 
l-au petrecut la secția de poliție nu li s-au oferit mâncare sau apă. În plus, delegația 
a primit o acuzație credibilă de utilizare a unui dispozitiv portabil cu electroșocuri de 
către un ofițer de poliție asupra unui deținut în timpul perioadei de reținere 
administrativă în scopul identificării, perioadă petrecută la sediul central al poliției 
din Bistrița.  În cele din urmă, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a primit, de 
asemenea, mai multe acuzații de abuz verbal, inclusiv de natură rasistă, care au 
fost adresate persoanelor în special la momentul arestării lor și în timpul audierii la 
sediul poliției.  

 
 

13. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că nu există nicio justificare ca 

                                                   
14 De asemenea, este un lucru pozitiv că personalul de supraveghere din toate 
centrele de reținere și arestare preventivă vizitate lucrau acum în ture de 12 ore, în loc 
de 24 de ore, așa cum s-a observat anterior, și că toate centrele de arest preventiv 
dispuneau de personal adecvat. 



17 
 

suspecții să fie încătușați de obiectele fixe din secția de poliție înainte de interogarea 
lor sau în urma transferului lor către un centru de reținere și arestare preventivă.  De 
asemenea, comitetul consideră că persoanele reținute la sediul poliției timp de mai 
multe ore ar trebui să aibă acces la apă potabilă și să li se ofere mâncare la 
momentul adecvat. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se ia 
măsuri pentru a se asigura că încătușarea suspecților de obiectele din sediile 
de poliție încetează și că toate persoanele din secțiile de poliție trebuie să aibă 
acces la apă potabilă și să li se ofere mâncare la momentul adecvat.  

 

14. Într-un număr de cazuri, delegația a adunat dovezi medicale și alte 
documente care corespundeau acuzațiilor de maltratare ale persoanelor reţinute.  
Cazurile de mai jos sunt menționate în scop de exemplu. În timp ce persoanele care 
s-au întâlnit cu delegația au declarat că doreau să facă o plângere cu privire la 
maltratare,1515 alții furnizau informații cu condiția ca numele lor să nu fie divulgate. 

 
i) O persoană prinsă la data de 13 februarie 2018 în satul său din afara orașului 

Galați, în urma unei altercații verbale cu o patrulă de poliție, a afirmat că 
ofițerii l-au supus anterior la lovituri de pumni și picioare aplicate pe diferite 
părți ale corpului în timp ce era imobilizat la pământ. Când a fost examinat 
de medicul de medicină legală al delegației câteva zile mai târziu, acesta 
prezenta următoarele leziuni: vânătaie galbenă sensibilă sub ochiul stâng (2 
cm x 1,5 cm); vânătaie în spatele urechii stângi (3 cm x 4 cm); vânătaie 
galbenă sensibilă pe zona claviculei stângi (3 cm x 2,5 cm); grupuri de 
hemoragii pe umeri și abdomenul inferior; și diverse abraziuni asociate cu 
sânge uscat, piele încărcată, scarificare și/sau eritem pe omoplatul stâng, 
zona inghinală dreaptă, mâna dreaptă, genunchiul drept și tibia stângă. 
Leziunile au fost evaluate de medicul de medicină legală al Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante ca fiind conforme cu acuzațiile sale. Doar o mică 
parte din acestea au fost chiar și parțial înregistrate în fișa medicală la 
admiterea în centrul de reținere și arestare preventivă din Galați la data de 
15 februarie 2018.16 

 
ii) Un tânăr a afirmat că a fost lovit cu pumnii în cap și stomac la momentul 

reținerii sale în Chiajna la data de 30 ianuarie 2018. Ulterior, la secția de 
poliție locală, în timp ce era încă încătușat, doi inspectori de poliție i-au aplicat 
lovituri de pumn, așa cum afirmă, în regiunea feței și a abdomenului superior 
și, când a căzut la podea, ar fi fost lovit în spate aparent pentru a-l forța să 
mărturisească un jaf. La admiterea în centrul de reținere și arestare 

                                                   
15 În acest sens, fiecărei persoane îi revine obligația de a depune o plângere la 
autoritățile relevante deoarece furnizarea Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante de detalii cu privire 
la maltratare nu constituie o plângere oficială. Acest lucru a fost explicat clar 
persoanelor cu care s-a întâlnit delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în timpul vizitei. 
16 Fișa medicală conținea doar următoarele: ”Echimoză pe brațul drept și în spatele 
urechii stângi”. 
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preventivă din București, nu a făcut nicio acuzație deoarece în cabinetul 
medical se aflau doi ofițeri de poliție și fusese avertizat anterior să nu se 
plângă în prezența medicului.  A fost reexaminat de un medic în privat după 
ce a acuzat dureri de stomac în urma transferului său la centrul de reținere și 
arestare preventivă nr. 2 din București, unde a relatat maltratarea pretinsă. 
Medicul a înregistrat următoarea intrare în fișa medicală la data de 2 februarie 
2018: ”Echimoze traumatice la ochiul stâng și buza inferioară”. 

 
iii) O persoană prinsă la data de 25 ianuarie 2018 de un grup de ofițeri de poliție 

a afirmat că l-au lovit cu pumnii în cap și cu picioarele în regiunea picioarelor 
de mai multe ori. În plus, după ce a fost încătușat în timp ce stătea cu fața în 
jos pe podea, i s-a pulverizat, așa cum pretinde, gaz lacrimogen în față.  
Ulterior, când încă era încătușat, a pretins că a fost pălmuit în mod repetat și 
lovit cu pumnii de ofițerii de poliție într-o cameră de interogare de la Secția 
de Poliție nr. 8 din București. Ulterior, a fost supus, așa cum pretinde, unor 
lovituri de bastoane și picioare aplicate în regiunea capului și pe corp până 
când și-a pierdut cunoștința. Fiind examinat de medicul delegației două 
săptămâni mai târziu, acesta prezenta mai multe leziuni care au fost evaluate 
ca fiind compatibile cu acuzațiile sale: echimoze la încheietura stângă (3 cm) 
și dreaptă (4,5 cm), rană anfractuoasă pe mâna stângă (2 cm), rană în 
regiunea capului cu trei suturi negre pe eritem înconjurat (4 cm), eritem ușor 
pe ambele glezne și eritem în partea stângă a toracelui (10 cm x 20 cm). În 
plus, puloverul său încă mirosea a gaz lacrimogen. 

 
iv) O persoană (BP) prinsă la data de 3 noiembrie 2017 în Bacău, a declarat că 

a acuzat dureri cauzate de încătușarea prea strânsă a mâinilor la spate în 
mașina de poliție, ofițerii de poliție au oprit duba, l-au scos din mașină și au 
început să îl bată cu pumnii și picioarele de mai multe ori în regiunea capului 
și a trunchiului. Acestuia i s-a refuzat, așa cum pretinde, accesul la îngrijiri 
medicale atât la secția de poliție cât și în centrul de reținere și arestare 
preventivă din Bacău în încercarea de a evita detectarea leziunilor.   La 
momentul vizitei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante care a avut loc trei 
luni mai târziu, persoana încă prezenta echimoze de culoare galben-maronie 
(cu diametrul de 1,5 cm) pe partea dreaptă a frunții și echimoze de culoare 
galben-verzuie ușoare și sensibilitate osoasă în jurul ochiului drept care era 
vizibilă cu ajutorul unei lanterne.  Acestea au fost evaluate ca fiind conforme 
cu acuzațiile sale de către medicul delegației Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante. Persoana a depus o plângere la procurorul din Bacău la data de 
21 decembrie 2017 (a se vedea alineatul 23). 

 
v) Altă persoană (LM) a pretins că la data de 29 august 2016, un grup de ofiţeri 

de poliţie îmbrăcaţi în civil (din care unii aparent miroseau a alcool) au pătruns 
în locuinţa sa în miezul nopţii, l-au încătușat și l-au împins la podea.  În timp 
ce stătea pe spate pe podea, a fost supus mai multor lovituri de pumni și 
picioare. La un moment dat, un polițist a îngenunchiat pe el cu forță, 
genunchiul acestuia intrând în contact cu cutia toracică a persoanei și i-a 
aplicat lovituri de pumni în regiunea capului. Ulterior, a fost dus la secția de 
poliție din Tecuci și, după ce a acuzat dureri și probleme grave respiratorii, a 
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fost transferat la Spitalul Sfântul Andrei din Galați unde i s-a pus următorul 
diagnostic și s-a intervenit chirurgical:  "pneumotorax post-traumatic, 
insuficiență respiratorie severă, fractură multiplă de coaste, rană 
ananfractuoasă și hematom pulmonar, echimoză a piramidei nazale, 
emfizem latero-toracic subcutanat". 
Examenul medico-legal al persoanei efectuat la data de 23 noiembrie 2016 
de către Institutul de Medicină Legală din Galați a concluzionat că ”leziunile 
traumatice grave ar fi putut fi produse printr-un act de agresiune fizică sau 
lovire cu un obiect dur.” Vezi, de asemenea, alineatul 23 privind investigaţia 
efectuată în acest caz. 

 
 
15. Comitetul cunoaște angajamentul declarat al Ministerului de Interne și al 
poliției române față de o abordare cu toleranță zero față de orice act de tortură și 
maltratare fizică al poliției. De asemenea, a luat act de diverse module de formare 
profesională (atât inițiale cât și continue) în care ofițerii de poliție de la diverse 
niveluri au fost implicați în ultimii ani în ceea ce privește garanțiile privind detenția 
persoanelor private de libertate de către poliție.17 Cu toate acestea, ținând seama 
de constatările delegației din timpul vizitei periodice din anul 2018, autorităților 
române le revin obligația de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt 
maltratărilor de către ofițerii de poliție printr-o abordare multilaterală, care cuprinde: 
un proces competitiv de recrutare a ofițerilor de poliție pe baza unor criterii stricte 
de selecție; un curs de formare educațională pentru toți noii recruți și ofițerii de poliție 
existenți, cu un accent deosebit pe metodele avansate de investigare a criminalității 
(a se vedea și punctul 16); responsabilitatea ofițerilor de rang înalt pentru 
responsabilitățile lor de gestionare a liniei; aplicarea sancțiunilor adecvate (penale 
și disciplinare) pentru persoanele care aplică relele tratamente și pentru cele care 
nu le împiedică; precum și existența unor proceduri eficiente și independente pentru 
examinarea plângerilor și a altor informații relevante privind presupusele maltratări 
de către ofițerii de poliție. 

 
De fapt, gravitatea informațiilor colectate în timpul vizitei din anul 2018 privind 

maltratările necesită o acțiune imediată și determinată a autorităților. Autoritățile 
române trebuie să recunoască faptul că existența maltratărilor de către ofițerii de 
poliție nu este rezultatul câtorva ofițeri fără scrupule, dar pare a fi o practică 
acceptată în anumite secții de poliție.  Autoritățile ar trebui să analizeze în mod 
viguros toate mijloacele pentru a se asigura că mesajul de toleranță zero a 
maltratării persoanelor reținute ajunge la toate nivelurile ofițerilor de poliție; aceștia 
trebuie să cunoască, prin acțiuni concrete, că guvernul este hotărât să elimine 
maltratarea persoanelor private de libertate. Combaterea maltratării aduce după 
sine nu numai adoptarea unor norme legale adecvate, ci și luarea măsurilor 
necesare pentru asigurarea implementării lor, inclusiv transmiterea la timp a 
informațiilor privind acuzațiile de maltratare autorităților judiciare și organelor de 
urmărire competente.  

 
                                                   
17 Vezi, în special, alineatele 26, 27 și 28 din informațiile adiționale primite din partea 
României în urma observațiilor finale privind cel de-al doilea raport periodic al 
României al Comitetului Organizației Națiunilor Unite împotriva Torturii din 7 iunie 
2016, cu referința CAT / C / ROU /C/2/Add.1. 
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Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante relatează recomandarea sa ca Ministerul 
de Interne și Inspectoratul General al Poliției Române să transmită un mesaj 
puternic conform căruia maltratarea persoanelor reţinute (inclusiv abuzul 
verbal, amenințările și cele psihologice) este ilegală, neprofesionistă și va fi 
supusă unor sancțiuni corespunzătoare. Acest mesaj ar trebui transmis la 
intervale regulate de timp la nivelul direcțiilor județene. În plus, autoritățile 
relevante ar trebui să se asigure că se efectuează o investigație eficientă a 
fiecărei acuzații de maltratare și că ofițerii principali sunt trași la răspundere 
pentru responsabilitățile lor de gestionare a liniei. 

 
16. În plus, Comitetul pune accentul pe faptul că este necesar ca autoritățile 
competente să promoveze o abordare fundamental diferită față de metodele de 
investigaţie ale poliției. Este edificator faptul că un sistem de justiție penală care 
pune accentul pe probele obținute din mărturii creează stimulente pentru ofițerii 
implicați în investigarea infracțiunilor pentru a folosi constrângerea fizică sau 
psihică. În primul și în primul rând, scopul precis al interogării de către poliție trebuie 
să fie clar: scopul ar trebui să fie obținerea unor informații exacte și fiabile pentru a 
se descoperi adevărul despre problema supusă investigației, și nu de a obține o 
mărturie de la o persoană despre care se presupune deja, în opinia investigatorilor, 
că este vinovată. 

 
În plus față de măsurile subliniate mai sus, o astfel de abordare trebuie să 

implice adoptarea unor instrucțiuni detaliate privind interogarea adecvată a 
suspecților. Formarea profesională specifică privind tehnicile de interogare 
profesionale ar trebui să fie asigurată în mod regulat ofițerilor operaționali de poliție 
și investigatorilor. Formarea profesională ar trebui să pună un accent special pe 
abordarea bazată pe informații și probe fizice, reducând astfel fiabilitatea privind 
informațiile și mărturiile obținute în timpul interogatorului în scopul asigurării 
condamnării.  

 
De asemenea, ar trebui să se implementeze un sistem de monitorizare 

continuă a standardelor și procedurilor de interogare de către poliție pentru a facilita 
investigarea oricăror acuzații de maltratare.  Acest lucru ar necesita o înregistrare 
exactă a interogatoriilor efectuate de poliție care ar trebui efectuate cu echipamente 
de înregistrare video. De asemenea, ar trebui să fie necesar să se păstreze o 
înregistrare în mod sistematic a datei la care au început și s-au terminat 
interogatoriile, a oricărei cereri a persoanei reținute din timpul interogatoriului și a 
persoanelor prezente în timpul fiecărui interogatoriu.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
acționeze pentru a se asigura că inspectorii își îndeplinesc obligațiile în 
conformitate cu dispozițiile relevante prevăzute la articolul 106 din Codul de 
Procedură Penală. În acest scop, formarea profesională a acestor funcționari 
ar trebui asigurată în mod regulat; ar trebui să includă tehnici de investigare 
și interogare profesionale și necoercitive, precum și prevenirea maltratării. 

În general, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să fie informat 
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cu privire la diferite elemente care asigură faptul că procedurile de recrutare 
ale ofițerilor de poliție sunt riguroase și cuprind un proces competitiv pe baza 
unor criterii stricte de selecție, cum ar fi aptitudini pentru comunicarea 
interpersonală și abilități dovedite în dezamorsarea unor situații care altfel ar 
putea avea drept rezultat violență. 

 
 
17. În rapoartele anterioare, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a subliniat deja rolul 
important pe care personalul medical îl joacă în prevenirea maltratărilor de către 
organele de aplicare a legii. În acest sens, Comitetul recunoaște eforturile depuse 
de autoritățile române încă de la vizita periodică din 2014, în special în relație cu 
reorganizarea unităților medicale din centrele de reținere și arestare preventivă. 
Scopul principal a fost de a consolida independența lor și de a clarifica obligațiile lor 
prin emiterea unei Instrucțiuni specifice în aprilie 2016 privind activitățile medicale 
în centrele de reținere și arestare preventivă.1818 Instrucțiunea prevedea, printre 
altele, că medicii care lucrau în centrele de reținere și arestare preventivă au 
obligația de a înregistra leziunile traumatice observate pe persoanele reținute la 
admitere pe un formulat destinat, care include grafice ale corpului și de a raporta 
imediat astfel de observații organelor de urmărire penală competente.  În plus, deși 
unele sesiuni tematice de formare profesională privind Protocolul de la Istanbul au 
fost oferite personalului medical din cadrul Ministerului de Interne începând din 
2016, niciun membru al personalului medical care s-a întâlnit cu delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante nu a primit cursuri practice referitoare la descrierea rănilor 
în conformitate cu protocolul. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
analizeze modulul de formare profesională existent privind Protocolul de la 
Istanbul pentru a consolida acele aspecte care acoperă o descriere exactă a 
leziunilor observate pe persoanele reținute. 

 
 
18. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat că multe persoane aflate în 
centrul de reținere și arestare preventivă erau supuse unui examen medical efectuat 
de un medic sau o asistentă medicală calificată în termen de 72 de ore de la 
admiterea într-un centru de reținere și arestare preventivă.19 Examenul medical în 
cauză cuprindea în general o verificare vizuală pentru a identifica semnele de 
agresiune fizică din partea ofițerilor de poliție și o examinare a unor indicii de risc de 
auto-agresiune/suicid.20 În plus, medicii care lucrau în centrele de reținere și 

                                                   
18 Vezi în special Procedura Direcției Medicale a MJ PS-01-DM nr. 4273029 / 
25.04.2016. 
19 Conform articolului 106 din Regulamentul de implementare  a Legii nr. 254/2013. 
20 Vezi articolul 26 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de 
reținere și arestare preventivă care au intrat în vigoare în martie 2018, după vizita 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante. 
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arestare preventivă raportau în general autorităților judiciare orice constatări de 
leziuni traumatice observate pe persoanele reținute în timpul examenelor medicale 
efectuate la admitere. Acestea sunt niște măsuri pozitive. 

 
Totuși, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca verificarea medicală 
inițială să aibă loc în mod sistematic în termen de 24 de ore de la admiterea 
într-un centru de reținere și arestare preventivă. Orice informații care indică 
maltratări sunt raportate sistematic de personalul medical organelor de 
urmărire penală competente. 

 
 
19. Constatările vizitei din 2018 indică că confidențialitatea examenelor medicale 
ale suspecților la admitere nu a fost întotdeauna respectată în centrele de reținere 
și arestare preventivă vizitate.  În practică, unul sau doi ofițeri de poliție erau 
întotdeauna prezenți în cabinet. Autoritățile române mențin și se confirmă prin 
instrucțiunea menționată, că prezența ofițerilor de poliție în cabinetele medicale în 
timpul examinării suspecților la admiterea într-un centru de reținere și arestare 
preventivă are loc doar la cererea specifică a personalului medical din motive de 
securitate. Cu toate acestea, în practică, prezența lor este o rutină și nu are la bază 
nicio evaluare a riscurilor. Comitetul relatează că nu poate fi nicio justificare pentru 
ca personalul de supraveghere să fie prezent sistematic în timpul examenelor 
medicale: prezența lor este dăunătoare pentru stabilirea relației corespunzătoare 
medic-pacient și de regulă inutilă din punct de vedere al securității. Pot fi găsite și 
ar trebui să se găsească soluții alternative pentru a reconcilia cerințele de securitate 
legitime cu principiul confidențialității medicale. O posibilitate ar putea fi ca la 
examenul medical să participe doi membrii ai personalului medical sau, în mod 
alternativ, instalarea unui sistem de alarmă, prin care un medic ar putea fi capabil 
să alerteze rapid ofițerii de supraveghere în acele cazuri excepționale în care un 
deținut devine agitat sau amenințător în timpul examenului medical. 

 
În plus, ar trebui să se reamintească faptul că confidențialitatea datelor 

medicale se extinde la fișele medicale ale fiecărui deținut. În timpul vizitei, delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante a constatat că fișele medicale nu erau întotdeauna 
păstrate corespunzător în dulapuri încuiate pentru ca ofițerii de poliție să nu aibă 
acces.  De exemplu, în centrul de reținere și arestare preventivă de la Galați, 
registrul general de leziuni traumatice era păstrat într-un cabinet medical neîncuiat 
la care avea acces personalul de supraveghere.  

 
Din nou, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
autoritățile române să se asigure că legile relevante privind confidențialitatea 
examenelor medicale efectuate persoanelor private de libertate sunt 
respectate, ținând seama de observațiile de mai sus. Și anume, că toate 
examenele medicale ale persoanelor reținute ar trebui să fie efectuate departe 
de urechile și - dacă medicul în cauză nu solicită în mod expres altfel într-un 
anumit caz - de ochii personalului nemedical. În plus, trebuie luate măsuri 
pentru a garanta confidențialitatea fișelor medicale în toate centrele de 
reținere și arestare preventivă. 
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20. Descrierea leziunilor prezente pe persoanele admise într-un centru de 
reținere și arestare preventivă era predominant superficială, iar medicii nu depuneau 
prea mare efort pentru a evalua compatibilitatea leziunilor cu acuzațiile de maltratare 
ale persoanelor reţinute. De exemplu, niciunul din cele 17 rapoarte de leziuni 
elaborate de personalul medical al centrului de reținere și arestare preventivă din 
București într-o perioadă de trei luni anterioară vizitei Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante nu a 
respectat un standard adecvat de documentare a leziunilor: graficele de corp de 
abia prezentau un ”x” pe diverse părți ale corpului fără nicio descriere a constatărilor 
pozitive și compatibilitatea lor cu acuzațiile persoanei reţinute.  

 
Fișa elaborată după examenul medical al persoanei admise într-un centru de 

reținere și arestare preventivă conform articolelor 71-73 din Legea nr.254/2013 ar 
trebui să conțină:  

i) declarațiile făcute de persoană care sunt relevante pentru examenul 
medical (inclusiv descrierea stării sale de sănătate și orice acuzații de 
maltratare); 

ii) constatările medicale obiective complete pe baza unui examen amănunțit, și 
iii) observațiile specialistului ținând seama de punctul (i) și (ii), care indică 

consistența dintre orice acuzații făcute și constatările medicale obiective. 
 

De asemenea, înregistrările ar trebui să conțină rezultatele examenelor 
suplimentare efectuate, concluziile detaliate ale consultațiilor specializate, o 
descriere a tratamentului acordat pentru leziuni și alte proceduri efectuate. 

 
Înregistrările examenului medical în cazurile de leziuni traumatice ar trebui 

făcute pe un formular special furnizat în acest sens, cu graficele corpului uman 
pentru marcarea leziunilor traumatice care vor fi păstrate în dosarul medical al 
deținutului. În plus, ar fi de dorit să se facă fotografii cu leziunile, care ar trebui să 
fie introduse, de asemenea, în dosarul medical. În plus, ar trebui să se păstreze un 
registru special de traumatisme în care ar trebui să se înregistreze toate tipurile de 
leziuni observate. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că procedura menționată mai sus va fi 
introdusă și respectată cu strictețe în toate centrele de reținere și arestare 
preventivă. 
21. În ceea ce privește eficacitatea investigațiilor privind acuzațiile de maltratare 
de către ofițerii de poliție, Comitetul ia act în mod pozitiv de nota de adoptare în 
octombrie 2015 de către Procurorul de Stat a Strategiei privind eficacitatea 
investigațiilor privind acuzațiile de maltratare de către agenții de stat” (ordinul nr. 
214/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție). Strategia 
prevede numirea unui procuror specializat în cadrul fiecărei Curți de Apel, care este 
responsabil de investigarea cazurilor de maltratare a persoanelor private de libertate 
de către ofițerii de poliție în conformitate cu articolul 280 (conduita abuzivă a urmăririi 
penale), 281 (maltratare), 282 (tortură) și 296 (comportament abuziv) din Codul 
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penal (CP). În plus, strategia introduce, de asemenea, linii directoare de 
monitorizare și raportare în cadrul Parchetului, pentru a asigura eficiența acestor 
investigații. 

Cifrele furnizate de autoritățile române Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
înainte de vizita din anul 2018 indică că în perioada cuprinsă între ianuarie 2013 și 
septembrie 2017, un număr total de 1.782 de cazuri de abatere a ofițerilor de poliție 
față de persoanele private de libertate au fost adresate organelor de urmărire penală 
care au condus la 21 de rechizitorii trimise către 53 de ofițeri de poliție.21 Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a constatat că ori de câte ori sunt urmărite penal cazuri de maltratare 
de către ofițerii de poliție, ofițerii sunt trimiși în judecată în temeiul articolului 296 
(comportamentul abuziv) CP și nu în temeiul articolelor 281 (maltratare) sau 282 
(tortură). De exemplu, 1.704 din cazurile menționate mai sus de abatere a ofițerilor 
de poliție (de ex. 95%) au fost calificate de procurori ca fiind infracțiuni de 
comportamentul abuziv conform articolului 296 CP. 

În acest context, Comitetul ar aprecia dacă ar primi o explicație cu privire 
la motivul pentru care marea majoritate a cazurilor pretinse de maltratare sunt 
urmărite în justiție conform articolului 296 CP mai degrabă decât a articolului 
281 sau 282. 

 

22. În timpul unei ședințe cu reprezentații Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a întrebat de ce o parte 
mare din cazurile de presupusă maltratare au fost trimise în judecată conform 
articolului 296 CP. Reprezentații parchetului au susținut că cazurile grave vor fi 
trimise în judecată conform articolului 296 alineatul 2 din CP, prin care cazurile 
agravante de vătămare corporală gravă produse de poliție ar putea fi pedepsite cu 
o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare dacă se găsesc vinovați, în loc de cinci 
luni așa cum se prevede la  Articolul 296 alineatul 1.  Ca exemplu, un procuror militar 
a făcut trimitere la un caz recent în care poliția și jandarmeria militară au verificat o 
mașină și, ulterior, au supus ocupanții la maltratări fizice înainte de a realiza că era 
un caz de identitate greșită.  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante înțelege că ofițerii în cauză 
au fost trimiși în judecată la data de 27 ianuarie 2018 de către Curte de Apel Timiș. 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să fie informat cu privire la 
rezultatul acestui caz. 

 
În general, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să primească 
informații cu privire la rezultatul celor 21 de cazuri menționate mai sus, 
inclusiv articolul din Codul Penal conform căruia ofițerii erau trimiși în 
judecată și, dacă au fost găsiți vinovați, sentința impusă. 

                                                   
21 Datele în cauză se refereau doar la ofițerii de poliție, exclusiv jandarmeria, care 
are corpuri militare care se supun procurorilor militari. 
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În plus, Comitetul ar dori să primească cifrele privind cele 1.704 de 
presupus comportament abuziv prevăzute la alineatul 21 de mai sus care au 
fost urmărite penal conform articolului 296 alineatul 2 CP pentru fiecare an 
calendaristic. De asemenea, ar dori să primească informații cu privire la 
numărul de cazuri care au avut drept rezultat o condamnare și durata 
corespunzătoare a sentinței din acele cazuri. 

 
 
23. În timpul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a examinat două decizii 
ale parchetului care au respins plângerile penale depuse de cele două persoane 
prin care au afirmat că au fost supuse unor maltratări fizice de către ofițerii de poliție. 
Ambele cazuri ridică unele îndoieli cu privire la eficacitatea investigațiilor efectuate 
(de ex. dacă aceste investigații respectau criteriile de eficacitate2222). În special: 

• investigaţia în cazul iv) de la alineatul 14 de mai sus, efectuată de procurorul 
din Bacău, a concluzionat la 3 mai 2018, că faptele presupuse privind 
maltratarea presupusei victime nu au avut loc, iar plângerea penală a fost 
respinsă pe baza declarației victimei care a spus că a făcut o acuzație falsă 
sub constrângerea unui coleg deținut. Procurorul părea să nu ia în 
considerare posibilitatea existenței intimidării între deținuți și nu a interogat 
deținutul în cauză. În plus, procurorul nu a căutat să clarifice compatibilitatea 
probelor medicale ale presupusei maltratări, care au fost evaluate de medicul 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante ca fiind conforme cu acuzațiile sale și 
nu a comandat efectuarea unui examen medico-legal deținutului; 

• investigaţia în cazul v) de la alineatul 14 de mai sus privind leziunile grave 
pretins a fi fost provocate persoanei reținute în august 2016 de un grup de 
ofițeri de poliție în timpul arestării acestei, efectuată de procurorul din Galați 
și confirmată de un procuror șef în a doua instanță, a concluzionat la data de 
15 martie 21017 că nu au existat probe pentru a corobora acuzațiile 
presupusei victime. Se spune că ambele decizii ale procurorilor s-au 
mulțumit să accepte declarațiile ofițerilor de poliție în cauză.  În mod aparent, 
nu au discutat cu, de exemplu, mama victimei care se afla în casă la 
momentul arestării. De asemenea, au atribuit originea leziunilor grave 
suferite de victimă unui accident prin cădere de pe un butoi așa cum s-a 
sugerat în mărturiile ofițerilor de poliție. Cu toate acestea, natura leziunilor a 
fost, în integralitatea ei, mai consistentă cu aplicarea unei forțe cu genunchiul 
pe cutia toracică a acestuia decât căderea de pe un butoi. În plus, Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante dorește să observe că mențiunea procurorului din 
Galați în decizia unei amenințări verbale făcute de presupusa victimă 
împotriva complicelui, ca argument de slăbire a credibilității reclamantului, 
este irelevantă și nu are legătură cu cazul presupusei maltratări din partea 
ofițerilor de poliție.  

                                                   
22 Și anume, dacă persoanele responsabile de efectuarea unei astfel de investigații 
sunt independente și imparțiale față de acele persoane implicate în evenimente și 
dacă investigațiile sunt efectuate prompt și amănunțit. 
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24. O investigație a posibilei maltratări de către funcționarii publici trebuie să 
respecte criteriul de meticulozitate. Trebuie să fie capabilă să conducă la o 
determinare a faptului dacă utilizarea forței sau a altor metode folosite a fost sau nu 
justificată în circumstanțele date, și la identificarea, și, dacă este cazul, urmărirea 
penală și pedepsirea persoanelor în cauză.  Aceasta nu este o obligație de rezultat, 
ci de mijloace. Ea impune luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru asigurarea 
probelor cu privire la incident, incluzând, printre altele, identificarea și interogarea 
presupuselor victime, suspecți și martori oculari (de exemplu ofițerii de poliție de 
serviciu, alți deținuți), profitarea de instrumentele care ar fi putut fi folosite în 
maltratare și adunarea probelor legale. Aceste investigații trebuie, de asemenea, să 
se desfășoare într-o manieră cuprinzătoare, adică să se asigure că episoadele 
semnificative și împrejurările înconjurătoare care indică rele tratamente nu sunt 
ignorate. În ceea ce privește cele două cazuri menționate mai sus, aceste criterii nu 
par să fi fost îndeplinite. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca toți procurorii autorizați 
să investigheze cazuri de maltratare a persoanelor private de libertate de către 
ofițerilor de poliție să respecte strict criteriile de mai sus de eficacitate și, în 
special, meticulozitate. 
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3. Garanţii contra maltratării 
 
 
25. Constatările vizitei din 2018 din România confirmă încă o dată că în perioada 
imediat următoare în care o persoană este reținută riscul de intimidate și maltratare 
este mai mare. De aceea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante acordă o importanță 
majoră garanțiilor procedurale bine stabilite de la care persoanele ar trebui să poată 
beneficia încă de la începutul privării de libertate: dreptul de a informa o rudă sau o 
terță parte despre detenția lor, dreptul de acces la un avocat și dreptul de acces la 
un medic.  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că este la fel de important ca 
persoanele reținute să fie informate în mod expres fără întârziere cu privire la toate 
drepturile lor, inclusiv cele menționate mai sus. 

 
 
26. În prezent, CPP prevede în mod expres, la articolul 210, că o persoană are 
dreptul, de îndată ce este arestată, să informeze sau determine să fie informată 
despre privarea sa de libertate o rudă sau o persoană aleasă de ea. Acest drept 
poate fi întârziat timp de patru ore doar din "motive temeinice care vor fi consemnate 
într-un raport".23 Din informațiile obținute în cursul vizitei se constată că marea 
majoritate a persoanelor arestate au fost în măsură să informeze rapid o rudă, sau 
să determine informarea unei rude despre situația lor. Cu toate acestea, câteva 
persoane au afirmat că acest drept a fost amânat timp de mai multe ore de ofițerii 
de poliție, fără un motiv specific și, în unele cazuri, până la prima audiere în fața 
judecătorului pentru drepturi și libertăți. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă încă o dată că autoritățile 
române să se asigură că tuturor persoanelor private de libertate de către 
poliție li se oferă în practică dreptul de a informa de la începutul privării lor de 
libertate o rudă sau o terță parte despre detenție (de la momentul la care sunt 
obligate să rămână la poliție). Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante acceptă că exercitarea 
acestui drept ar putea fi supusă anumitor excepții menite să protejeze interesele 
legitime ale investigației poliției, cu condiția ca aceste excepții să fie limitate în mod 
clar de lege și să facă obiectul unor garanții adecvate (de exemplu, orice întârziere 
în notificarea custodiei să fie înregistrată în scris cu motivele specifice ale acesteia 
și să solicite aprobarea unui polițist superior care nu are legătură cu cazul în cauză 
sau a unui procuror), în conformitate cu articolul 210 alineatele (5) și (6) din CPP. 

  

                                                   
23 În conformitate cu articolul 210 alineatele 5 și 6 din CPP. 
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27. Articolele 78, 83, 89 și 209 din CPP prevăd persoanelor suspectate de 
săvârșirea unei infracțiuni și plasate în custodia poliției, arestate sau acuzate, 
dreptul de acces la un avocat și solicită fie organismului însărcinat cu ancheta sau 
procurorului să numească un avocat din oficiu la o secție de poliție, în cazul în care 
avocatul numit de persoana privată de libertate nu participă în termen de două ore.24 
În plus, articolul 108 alineatul (3) CPP prevede că suspecții informați cu privire la 
dreptul de acces la un avocat înainte de începerea primului interogatoriu al poliției 
și că semnătura sa în dosarul oficial este necesară și absența oricărei semnături ar 
trebui justificată în mod corespunzător de către poliție. 

 
Majoritatea persoanelor prinse de poliție cu care a discutat delegația au 

confirmat că li s-a acordat dreptul de acces la un avocat (fie ales, fie din oficiu) 
înainte de a fi interogate de ofițerii de poliție.  Cu toate acestea, un număr mare de 
persoane au afirmat că ofițerii de poliție au refuzat să le permită să contacteze un 
avocat atunci când au fost aduse pentru prima oară la secția de poliție. În plus, în 
numeroase cazuri, se pare că ofițerii de poliție au început să interogheze persoanele 
arestate informal înainte de sosirea avocaților din oficiu și în câteva cazuri avocații 
nu au fost prezenți deloc pe durata interogatoriului. Prin urmare, faptul că suspecții 
trebuie să fie informați cu privire la dreptul lor la un avocat înainte de începerea 
primului interogatoriu, în conformitate cu articolul 108, alineatul 3 CPP, nu constituie 
în practică în sine o garanție suficientă. Trebuie luate măsuri pentru a se asigura o 
aplicare practică a dreptului de acces la un avocat de la începutul privării de libertate 
a persoanei. 

În plus, persoana în cauză ar trebui să aibă dreptul de acces la un avocat în 
timpul interogatoriului, indiferent dacă acest lucru are loc înainte sau după ce este 
pus sub acuzare.  Orice excepție de la acest principiu trebuie să fie justificată prin 
motive bine întemeiate și înregistrată în scris în registrele oficiale conform articolului 
209, alineatul 7 CPP. 

În lumina celor de mai sus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
autoritățile române să se asigure că atunci când o persoană reținută a făcut o 
cerere pentru a avea prezent un avocat, ofițerii de poliție întârzie începerea 
interogatoriului până la sosirea avocatului, cu excepția situației prevăzute la 
articolul 209 alineatul (7) din CPP. 

 
 
28. În plus, articolele 78, 83, 89 și 209 din CCP prevăd natura confidențială a 
conversației dintre un avocat și persoana suspectată că ar fi săvârșit o infracțiune 
care a fost plasată în arest preventiv, arestată sau acuzată.   În practică, aceasta 
părea să fie excepția mai degrabă decât regula, deoarece ofițerii de poliție erau în 
general prezenți și în raza auditivă în timpul unor astfel de convorbiri, atât în stațiile 
de poliție cât și în centrele de reținere și arestare preventivă. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante trebuie să reamintească că dreptul de acces 
                                                   
24 Vezi articolul 209(8) și (9) din CPP. 
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la un avocat trebuie să includă dreptul de a se întâlni cu acesta și de a face acest 
lucru în cea mai strictă confidențialitate. Ca protecție împotriva maltratării (și nu doar 
pentru a garanta un proces echitabil), este absolut esențial ca avocatul să fie 
prezent în persoană în fața deținutului. Aceasta este singura modalitate de a face o 
evaluare fiabilă a stării fizice și psihologice a persoanei în cauză. În cazul în care 
întâlnirea cu avocatul nu are loc în particular, deținutul ar putea să nu fie liber să 
dezvăluie modul în care este tratat. Prin urmare, Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
recomandă ca autoritățile române să se asigure că orice persoană privată de 
libertate de către poliție poate să discute în particular cu un avocat, așa cum 
prevede legea. 

 
 
29. Mai muți minori în vârstă de 17 ani cu care a discutat delegația au afirmat că 
au fost interogați de poliție fără avocat, încălcându-se flagrant dispozițiile relevante 
din lege.25 În plus, au declarat că nu puteau să beneficieze de prezența unui părinte, 
reprezentant legal sau servicii de protecţia a minorilor în timpul interogatoriului 
deoarece acest lucru trebuia stabilit de poliție, în conformitate cu articolul 505, 
alineatul 2 CPP. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante solicită autorităților române să se 
asigure, fără întârziere, că orice minor luat în custodie de poliție beneficiază 
de garanţiile relevante specifice prevăzute de legea privind minorii.  În plus, 
acele garanţii ar trebui să se aplice tuturor minorilor care nu au împlinit 18 ani. 

 
30. CPP nu conține o prevedere specifică privind dreptul de acces la un medic al 
persoanelor reţinute încă de la începutul privării lor de libertate. În practică, 
persoanelor reținute li s-a permis să consulte un medic doar la momentul transferului 
lor în centrul de reținere și arestare preventivă (de ex. după 24 de ore de la privarea 
lor de libertate), singura asistență medicală asigurată în prealabil fiind cea de 
urgență. Accesul la un medic în primele ore de privare de libertate este încă 
considerat o garanţie împotriva maltratării. În acest sens, dispozițiile specifice ale 
articolului 106, alineatul 1 din CPP2626 nu poate fi substituit pentru un drept expres 
de acces la un medic de la începutul privării de libertate, chiar și atunci când se iau 
în considerare caracteristicile specifice ale sistemului juridic român.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante reamintește autorităților române să 
adopte o dispoziție legală care să garanteze în mod expres dreptul de acces 
la un medic al tuturor persoanelor private de libertate de către poliție de la 
începutul privării de libertate (de ex. de la momentul la care persoana în cauză 
este obligată să rămână la poliție), în comparație cu obligația de acordare a 

                                                   
25 Vezi, în special, articolul 90 din CPP. 
26 Articolul 106 alineatul (1) din CPP are următorul cuprins: "În cazul în care, în timpul 
audierii unei persoane, această persoană prezintă semne vizibile de oboseală 
excesivă sau simptome ale unei boli care le afectează capacitatea fizică sau psihică 
de a participa la audiere, organele judiciare ordonă încetarea audierii și, dacă este 
cazul, se asigură că persoana este examinată de un medic ". 
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asistenței medicale de către poliție.  
 
 
31. Persoanele care s-au întâlnit cu delegația au declarat că au fost informate 
verbal cu privire la drepturile lor în primele ore de la arestul lor în conformitate cu 
articolul 210 CPP.  

 
 

4. Centrele de reținere și arestare preventivă 
 

a. introducere 
 
 
32. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante critică de mult timp arestul preventiv prelungit 
în centrele de reținere și arestare preventivă. Continuă să creadă că persoanele 
reţinute sunt expuse unui risc mare de intimidate, presiune și chiar maltratare în 
unitățile de detenție ale poliției.  Aceste preocupări erau accentuale de condițiile 
materiale precare, serviciile medicale precare și regimul sărăcăcios pentru 
persoanele deținute în centre de reținere și arestare preventivă. Chiar și pentru 
perioade scurte, efectul cumulativ al acestor deficiențe poate, în opinia Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante, să fie considerat un tratament inuman și degradant. 

 
În răspunsul la raportul vizitei din 2014, autoritățile române și-au reiterat 

angajamentul de a menține centrele de reținere și arestare preventivă a suspecților 
și persoanelor în arest preventiv în primele etape ale investigației din motive de 
administrare a justiției.  Aceștia au reamintit că în 2013 a fost lansat un program 
general de renovare a celor 52 de centre de reținere și arestare preventivă și că, a 
fost finanțat parțial de guvernul norvegian, acesta va prevedea construirea a 20 de 
noi centre de reținere și arestare preventivă și reabilitarea a 12 centre până în anul 
2023. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a luat act de această poziție. Cu toate 
acestea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante reiterează că recomandarea sa este ca 
persoanele aflate în arest preventiv să nu fie ținute în centrele de detenție ale 
poliției. Este inacceptabil, în opinia comitetului, ca poliția să continue să rețină 
persoanele reţinute mai multe luni la rând. 

 
 

În plus față de condițiile materiale și regimul sărac oferit, persoanele ținute în 
custodia poliției sunt mai expuse unei posibile maltratări și constrângeri. Autoritățile 
române ar trebui să ia serios în considerare plasarea în centrele de reținere și 
arestare preventivă sub autoritatea Ministerului Justiției și a Administrației 
Naționale a Penitenciarelor. Acest lucru nu ar împiedica poliția să interogheze 
persoana reţinută în centrele de reținere și arestare preventivă, atunci când 
este necesar în scopul efectuării unor investigaţii, în camerele de 
interogatoriu din centrele de reținere și arestare preventivă care sunt 
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prevăzute de legislație.27 
 

33. O persoană aflată în arest preventiv, la admiterea într-un centru de reținere 
și arestare preventivă, va fi supusă unei serii de proceduri28 care vor include 
posibilitatea de a informa o terță parte despre reținerea sa și de a fi supusă unui 
examen medical complet în termen de 72 de ore de la admitere și a unei percheziții 
corporale complete.  Aceste acțiuni au fost în mod normal întreprinse prompt în toate 
centrele de reținere și arestare preventivă vizitate. Cu toate acestea, mai multe 
persoane reţinute care s-au întâlnit cu delegația (inclusiv minori) s-au plâns că nu li 
s-a dat posibilitatea de a informa familia despre arestarea lor timp de mai multe zile 
de la admiterea într-un centru de reținere și arestare preventivă (de ex. până nu li 
se acordă posibilitatea de a da un telefon sau deoarece nu aveau credit pentru o 
cartelă telefonică). În plus, cu excepția centrului de reținere și arestare preventivă 
din Cluj, persoanele reţinute (inclusiv minori și tineri) erau sistematic dezbrăcați 
complet când li se efectuau perchezițiile corporale complete la admitere, și trebuiau 
inclusiv să se așeze pe vine în prezența personalului de supraveghere. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că tuturor persoanelor admise într-un centru de reținere și arestare 
preventivă li se acordă dreptul de a notifica o rudă sau un terț despre situația 
lor de la momentul admiterii lor în centrul de reținere și arestare preventivă 
(fără a ține seamă de recomandarea de la alineatul 26 de mai sus).  

 
De asemenea, Comitetul recomandă ca persoanele reţinute nou sosite 

într-un centru de reținere și arestare preventivă să fie supuse, sistematic cât 
mai repede posibil și nu mai târziu de 25 de ore de la admitere unui examen 
medical cuprinzător de către personalul medical. 

 
 
34. În plus, în ceea ce privește perchezițiile persoanelor reținute la admiterea în 
centrele de reținere și arestare preventivă, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că 
trebuie depuse toate eforturile rezonabile pentru a efectua astfel de percheziții, 
respectând în același timp demnitatea persoanei. În mod special, persoanele care 
sunt percheziționate nu ar trebui în mod normal să fie obligate să își îndepărteze 
toate hainele în același timp, de ex. o persoană ar trebui să aibă dreptul să 
îndepărteze îmbrăcămintea de deasupra taliei și să se îmbrace înainte de a 
îndepărta alte haine. În plus, ar trebui, de regulă, să existe mai mult de un ofițer de 
același sex ca persoana percheziționată în timpul unei percheziții corporale, ca 
protecție a persoanelor reținute și a personalului deopotrivă. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 

                                                   
27 Vezi articolului 258 din Regulamentul de implementare din 2016 a Legii nr. 
254/2013. 
28 Articolul 109 din Legea nr. 254/2013 și articolul 219 din Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă. 
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măsurile necesare pentru a respecta cerințele menționate mai sus în ceea ce 
privește perchezițiile. 

 
b. regimul 

 
35. Regimul în vigoare în centrele de reținere și arestare preventivă este 
reglementat de articolul 122 din Legea nr. 254/2013 privind executarea măsurilor 
privative de libertate și, în general, ar trebui să cuprindă un minim de o oră de 
exerciții pe zi într-o curte dotată cu instrumente de exercițiu și posibilitatea de a 
accesa o bibliotecă, pentru a desfășura o activitate de întreținere a unității și a 
participa la activități profesionale, recreative și culturale. În practică, regimul oferit 
tuturor centrelor de reținere și arestare preventivă vizitate a fost împovărat și consta 
doar în accesul la o curte timp de o oră sau mai puțin pe zi. Deținuții petreceau restul 
de 23 de ore din zi în celulele lor uitându-se la televizor (dacă dețineau unul) sau 
ascultând la radio și citind (multe centre aveau o mică bibliotecă). În centrul de 
reținere și arestare preventivă din Cluj, s-au înființat recent o cameră comună și o 
sală de fitness, dar acestea nu erau folosite la momentul vizitei datorită problemelor 
de infiltrate a apei.  În plus, nu a existat nicio posibilitate ca persoanele reținute să 
participe la orice tip de activitate culturală, recreativă și profesională în timpul 
detenției lor. Câteva persoane reținute au fost implicate în munca neremunerată 
care a constat în curățarea și întreținerea zonelor comune în schimbul unor beneficii 
(cum ar fi prelungirea drepturilor de vizitare). 

 
Exercițiile în aer liber durau, în general, doar o oră pe zi și aveau loc în curți 

care erau de obicei foarte mici (de la 8m2 în centrul de reținere și arestare preventivă 
din Cluj la 20m2 la Iași), austere și opresive (înconjurate de ziduri și închise de unul 
sau mai multe straturi de grile metalice de joasă altitudine) și erau parțial (și în 
întregime la Cluj) acoperite de un panou de acoperiș din plexiglas. Curțile erau în 
general dotate cu bare de exerciții și în unele centre cu biciclete de exerciții (la sediul 
central de reținere și arestare preventivă din București și la centrele de reținere și 
arestare preventivă nr. 4, 8 și 9) și o bandă de alergare (la centrul de detenție nr. 2 
din București). Pe scurt, curțile erau necorespunzătoare pentru exercițiile zilnice și 
aer curat. În plus, curțile erau mult prea mici și, de obicei, inaccesibile deținuților cu 
dizabilități în scaune cu rotile. Acest lucru a fost menționat clar atunci când delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante s-a întâlnit cu un deținut cu dizabilități aflat în scaun cu 
rotile la centrul de reținere și arestare preventivă din București. 

 
 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante solicită autorităților române să 
plănuiască și să implementeze un regim cuprinzător de activități în afara 
celulei în toate centrele de reținere și arestare preventivă de la nivel național. 
Scopul ar trebui să fie asigurarea faptului că deținuții aflați în stare de arest 
preventiv pot să petreacă o parte rezonabilă din zi (de ex. peste opt ore) în 
afara celulelor lor, angajați în activități practice de tip variat (muncă, de 
preferință cu valoare profesională29, educație, sport, agrement / asociere).  În 

                                                   
29 Cu toate acestea, trebuie adăugat faptul că, în conformitate cu Regula 100.1 din 
Normele europene privind penitenciarele "deținuților nejudecați li se va oferi 
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acest scop, ar trebui să se creeze camere comune la nivelul fiecărei unități de 
reținere și arestare preventivă unde persoanele în stare de arest preventiv pot 
petrece o parte din zi desfășurând activități practice.   Ar trebui să se depună 
eforturi suplimentare pentru a le asigura minorilor din centrele de reținere și 
arestare preventivă un program complet de activități zilnice. 

 
În plus, ar trebui să li se ofere tuturor deținuților, fără excepție, cel puțin 

o oră de exerciții în aer liber pe zi în unități adecvate de dimensiune adecvată 
(de ex. suficient pentru a face exerciții fizice) și să dispună de mijloace de 
odihnă, de echipamente de exerciții și de a le da posibilitatea de a vedea cerul 
(grilajele de metal suspendate de joasă altitudine ar trebui să fie îndepărtate 
din curțile pentru exerciții fizice).  De asemenea, centrele de reținere și 
arestare preventivă este ar trebui să asigure accesul scaunelor cu rotile în 
centru și în curți.  

 
 

c. condițiile de detenție 
 
36. Unele din centrele de reținere și arestare preventivă vizitate de delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante în timpul vizitei din 2018 au fost recent renovate. Acest 
lucru s-a întâmplat, în special, la Sediul Central din București,30 centrele de reținere 
și arestare preventivă Cluj și Bistrița în care celulele au fost reparate, anexele 
sanitare au fost împărțite în totalitate, au fost aduse salte noi și mobilier de bază în 
fiecare celulă și un sistem de climatizare și sonerii instalate în celulă; de asemenea, 
grilele metalice duble de la ferestre au fost îndepărtate. Condițiile de detenție din 
aceste unități erau adecvate în ceea ce privește starea și condițiile de igienă pentru 
perioade scurte de timp de detenție. Se spune că situația din centrul de reținere și 
arestare preventivă de la Cluj rămâne inadecvată deoarece niciuna dintre celule nu 
avea acces direct la lumina naturală. În plus, delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a fost 
informată că un centru de reținere și arestare preventivă nou construit urma să fie 
inaugurat la Iași în cursul lunii iunie 2018, înlocuind astfel unitatea existentă și că la 
Cluj era în construcție o nouă unitate care urma să fie inaugurată până în anul 2020.  
Comitetul ar dori să primească informații actualizate cu privire la funcționarea 
curentă a noului centru de reținere și arestare preventivă din Iași și la 
construcția noilor centre de reținere și arestare preventivă din România, 
inclusiv una din Cluj. 

 
 
37. Condițiile materiale de detenție din centrele de reținere și arestare preventivă 
care nu au fost renovate vizitate de delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (de 
ex. centrele de reținere și arestare preventivă din București nr.  2, 4, 8 și 9, Iași și 
Galați) rămân inacceptabile: celulele erau în general dărăpănate și în stare proastă 

                                                   
posibilitatea de a lucra, dar nu vor fi obligați să lucreze". 
30 Renovarea tuturor celulelor a fost finalizată în cursul vizitei delegației Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante. 
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(pereții, paturile, saltelele, iluminatul), accesul la lumina naturală era inadecvat fiind 
situate la parter și având ferestre de dimensiuni 30 cm x 40 cm și rânduri de 
grilaje/bare triple/cuadruple în fața și spatele ferestrelor. În plus, celulele erau de 
asemenea slab ventilate, nivelurile de umiditate erau ridicate (în special în centrele 
de reținere și arestare preventivă din București nr. 2, 4 și 8) și urât mirositoare 
datorită grupurilor sanitare nepartajate, care au fost separate numai cu o perdea 
improvizată (în special, centrele de reținere și arestare preventivă din Galați, Iași și 
București nr. 2, 4 și 8). În plus, grupurile sanitare rămân într-o stare proastă de 
igienă, iar furnizarea produselor de curățenie și igienă personală era neregulată în 
toate centrele de reținere și arestare preventivă vizitate. În plus, persoanele reţinute 
de la Sediul Central din București și centrele de reținere și arestare preventivă nr. 
2, 4, 8 și 9 au reclamat faptul că trebuiau să se bazeze pe familiile lor în ceea ce 
privea asigurarea lenjeriei de pat (de ex. a fețelor de pernă și a cearșafurilor). În cele 
din urmă, femeile reţinute în centrele de reținere și arestare preventivă din Cluj și 
Iași au reclamat delegației că nu li se asigurau cantități adecvate de produse de 
igienă esențiale, cum ar fi absorbante și tampoane, iar la Galați, instalațiile de 
spălare pentru femei erau formate dintr-o găleată mică care era umplută de la un 
robinet poziționat la 25 cm deasupra podelei într-un colț al celulei. 

 
 
38. Autoritățile române au informat delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante la 
începutul vizitei că a fost înființat un sistem de monitorizare a nivelurilor de ocupare 
în centrele de reținere și arestare preventivă care asigura transferul persoanelor 
reţinute în alte unități de detenție pentru a se asigura un spațiu de locuit minim de 
4m2 în celulele cu ocupanți multipli. Se spune că, cu excepția centrelor de reținere 
și arestare preventivă de la Bacău, Bistrița, Cluj și București nr. 9, precum și celulelor 
recent renovate din centrele de reținere și arestare preventivă din București, unde 
tuturor deținuților li se acordau mai mult de 4m² de persoană, nivelurile de ocupare 
din alte centre de reținere și arestare preventivă vizitate reprezentau un motiv de 
îngrijorare: de exemplu, două persoane în aproximativ 7.5 m2 în unitățile de reținere 
și arestare preventivă din București nr. 2,4,8, patru persoane în aproximativ 10m² în 
centrul de reținere și arestare preventivă nr. 4, patru persoane în aproximativ 13m²; 
cinci persoane în aproximativ 18m² în centrele de reținere și arestare preventivă de 
la Galați. 

 
39. Fiecare centru de reținere și arestare preventivă deține acum o bucătărie 
echipată cu frigider, cuptor cu microunde și plită, care este folosită la încălzirea 
mâncării asigurate de penitenciar în fiecare zi31 și pentru depozitarea alimentelor 
achiziționate de deținuți sau primită de la familiile lor. Cu toate acestea, delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante a primit numeroase plângeri în toate centrele de reținere 
și arestare preventivă vizitate despre calitatea și cantitatea mâncării oferite de 
penitenciare. Vezi recomandarea de la alineatul 96 referitoare la acest aspect. 

 
 
40. În opinia Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

                                                   
31 În toate centrele de reținere și arestare preventivă vizitate, mâncarea (trei mese pe 
zi) era asigurată de unitatea penitenciară locală. 
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sau Pedepselor Inumane sau Degradante, condițiile de detenție din centrele de 
reținere și arestare preventivă ar trebui să respecte aceleași standarde minime care 
se aplică persoanelor aflate în arest preventiv în penitenciare și, în special: : 1) 
spațiul minim de locuit personal în astfel de unități ar trebui să fie de 6 m² pentru o 
celulă cu un singur ocupant și cu o suprafață de 4 m² pe deținut într-o celulă cu 
ocupați multipli, cu excepția grupului sanitare; 2) toate celulele ar trebui să aibă 
acces direct la lumina naturală, ventilație adecvată, dotate cu mobilier de bază (cum 
ar fi mese, scaune, dulapuri individuale și un televizor), păstrate într-o stare de 
igienă acceptabilă, iar grupul sanitar ar trebui complet împărțit. 

 
În lumina observațiilor menționate mai sus, Comitetul European pentru 

Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
solicită autorităților române să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 
centrele de reținere și arestare preventivă ale poliției: 

 
- oferă fiecărei persoane reținute un spațiu de locuit de cel puțin 4m² în 

celulele cu ocupanți multipli (centrele de reținere și arestare preventivă 
din București nr. 2,4 și 8 și centrele de reținere și arestare preventivă 
din Iași și Galați); 

- asigură accesul suficient la lumina naturală și artificială și ventilația 
adecvată în fiecare celulă (unitățile de detenție din București nr. 2,4,8,9 
și unitățile din Cluj, Bistrița, Iași și Galaţi); excedentul de grilaje/bare 
multiple de pe geamuri trebuie să fie înlăturat (iar geamurile să fie 
lărgite); 

- oferă fiecărei persoane reținute lenjerie de pat curată; 
- dispun de grupuri sanitare complet divizate (adică până la tavan) în 

celule (la centrele de detenție din București nr. 2, 4, 8 și celulele 
nerenovate din unitatea centrală și din centrele de reținere și arestare 
preventivă din Iași și Galați); 

- garantează întreținerea regulată și curățenia celulelor și a instalațiilor 
sanitare și asigură furnizarea periodică și adecvată de produse de 
igienă personală, ținând cont de nevoile specifice genului ale 
deținuților. 
 
 

d. minori în centrele de reținere și arestare preventivă 
 
41. În ceea ce privește minorii, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante subscrie cu toată inima la 
principiile de bază consacrate în articolele 3 și 37.b din Convenția ONU din 1989 
privind drepturile copiilor și în articolele 5 și 10 din Recomandarea CM / Rec (2008) 
11 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei statelor membre privind regulile 
europene privind infractorii minori supuși unor sancțiuni sau măsuri, și anume că în 
toate acțiunile în care sunt implicați minori, cele mai bune interese vor fi un 
considerent primar și că ar trebui să fie doar privați de libertate în ultimă instanță și 
pentru cea mai scurtă perioadă de timp. 

 
Articolul 117 din Legea nr. 254/2013 recunoaște că minorii cazați în centrele 

de reținere și arestare preventivă ar trebui să fie separați de adulți și ar trebui să li 
se ofere consilierea psihologică necesară. Situația minorilor și a tinerilor din centrul 
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de reținere și arestare preventivă nr. 2 din București a fost de interes deosebit, 
având în vedere combinația de condiții materiale precare, un regim inexistent și 
măsuri de securitate disproporționate.32 La sfârșitul vizitei, delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a solicitat autorităților române să țină tinerii în alt centru care să fie 
capabil să ofere condiții materiale adecvate și activități corespunzătoare în 
așteptarea construirii unei unități cu 300 de paturi în București în anul 2023. 

 
Prin comunicatul din 23 mai 2018, autoritățile române au informat Comitetul 

că se efectuau activități de renovare la centrul principal de reținere și arestare 
preventivă din București pentru a asigura condițiile necesare pentru cazarea 
minorilor și tinerilor în așteptarea transferului lor din centrul de reținere și arestare 
preventivă nr. 2. Acest lucru este unul pozitiv, iar Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
ar dori să primească o confirmare a transferului minorilor și tinerilor în centrul 
principal de reținere și arestare preventivă din București, precum și informații 
privind regimul zilnic oferit acestora. 

 
 
42. De asemenea, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante s-a întâlnit cu minorii din 
centrele de reținere și arestare preventivă din Cluj, Iași și Bacău care erau 
încarcerați în condiții inadecvate similare.  Delegația a fost preocupată, în special, 
de cazul unui minor pe care l-a întâlnit în centrul de reținere și arestare preventivă 
din Bacău care fusese cazat timp de mai multe zile într-o celulă cu adulți înainte de 
a fi transferat într-o celulă de o persoană.  

 
 

Așa cum Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a declarat în mod repetat în trecut, deși lipsa 
unei activități practice este în defavoarea oricărui deținut, este în special dăunătoare 
pentru minori, care au o nevoie deosebită de activități fizice și stimulare intelectuală. 
Minorilor aflați în arest preventiv ar trebui să li se ofere un program complet de 
activități în afara celulei adecvat vârstei lor, cum ar fi activități educaționale, sportive, 
cursuri de formare profesională și activități recreaționale. Educația fizică ar trebui să 
constituie o parte importantă a acestui program. De asemenea, minorilor ar trebui 
să li se ofere cel puțin două ore de exerciții în aer liber pe zi, din momentul în care 
ajung într-o unitate de detenție. 

 
Într-adevăr, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante a declarat că, în special, minorii ar trebui 
să fie plasați într-un mediu prietenos pentru minori. În acest sens, ar fi de dorit să 
se aloce zone de reținere separate pentru minorii din centrele de reținere și arestare 
preventivă cu un regim mai deschis și, prin urmare, transferul lor în centre pentru 
minori specializate proiectate în mod special pentru grupul lor de vârstă (de ex. un 

                                                   
32 La data vizitei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante, procurorul responsabil i-a refuzat unui 
minor posibilitatea de a participa la înmormântarea bunicii sale, invocând motive de 
securitate. 
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mediu care nu se aseamănă cu un penitenciar cu regimuri adaptate nevoilor lor și 
cu personal instruit în relațiile cu tinerii). 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
măsuri în toate centrele de reținere și arestare preventivă pentru a se asigura 
că minorii sunt încarcerați în condiții decente și li se asigură un regim practic 
(de ex. cel puțin 8 ore în afara celulelor lor). În acest sens, ar fi necesar să se 
recruteze personal specializat, inclusiv educatori, care să lucreze în centrele 
relevante. În plus, ar trebui să se facă eforturi pentru a-i încarcera în centrele 
de reținere și arestare preventivă pentru cea mai scurtă perioadă posibilă. 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să fie informat cu privire la 
numărul de minori încarcerați în centrele de reținere și arestare preventivă în 
anul 2017 și în primele 6 luni ale anului 2018 și câți dintre ei erau încarcerați 
mai mult de o săptămână. 

 
e. servicii medicale 

 
43. Asigurarea serviciilor medicale în centrele de reținere și arestare preventivă 
era responsabilitatea Direcției Medicale a Ministerului de Interne. Așa cum s-a 
menționat deja la alineatul 17, direcția a fost reorganizată în cursul anului 2016 
pentru a se asigura personalul medical adecvat dedicat doar nevoilor persoanelor 
încarcerate (astfel evitând problemele de dublă loialitate vizavi de personalul 
polițienesc).  În acest scop, în aprilie 2016 s-a emis o Instrucțiune specifică privind 
asigurarea serviciilor medicale în centrele de reținere și arestare preventivă care să 
includă înregistrarea leziunilor, screening-ul pentru bolile transmisibile și infecțioase, 
tratamentul dependenței de droguri, greva foamei și accesul la asistență 
specializată. Se spune că, la centrul de reținere și arestare preventivă din Bacău, 
medicul responsabil a comunicat delegației că a continuat să se îngrijească de 
nevoile medicale ale personalului polițienesc fără a ține seamă de Instrucțiunea din 
2016. 

 
Nivelurile medicilor generaliști și al asistentelor părea a fi adecvat în Centrul 

principal din București, centrele de reținere și arestare preventivă din Bacău și Cluj.  
De exemplu, în centrul principal de reținere și arestare preventivă din București, doi 
medici generaliști și patru asistente33 se îngrijeau de nevoile a 59 de persoane 
reţinute.34 Se spune că, în centrul de reținere și arestare preventivă din Iași, medicul 
responsabil efectua multiple operațiuni în cadrul Ministerului de Interne deoarece 
răspundea, printre altele, și de nevoile medicale ale poliției de frontieră, jandarmeriei 
și pompierilor de la nivel local.  Comitetul ia act în mod pozitiv de faptul că Direcția 
Medicală a Ministerului de Interne a introdus recent posibilitatea asigurării consilierii 

                                                   
33 În general, exista un medic generalist și o asistentă medicală prezentă pe timpul 
zilei (de ex. până la ora 22:00) și o asistentă medicală pe timpul nopții. Un medic 
generalist era întotdeauna disponibil de gardă pe timpul nopții. 
34 Cei doi medici generaliști din centrul principal de reținere și arestare preventivă din 
București nr. 1 erau de asemenea responsabili de nevoile medicale ale persoanelor 
reținute, cazate în celelalte nouă centre de reținere și arestare preventivă din 
București. 
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psihologice pentru persoanele reţinute în centrele de reținere și arestare preventivă. 
Se spune că multe dintre persoanele interogate de delegație nu cunoșteau o 
asemenea posibilitate. 

 
Cabinetul medical al centrului principal de reținere și arestare preventivă din 

București părea să fie echipat corespunzător cu echipamente de bază și de urgență 
pentru nevoile populației încarcerate (cum ar fi ECG, defibrilator, mască de oxigen 
și oximetru). Se spune că toate celelalte centre de reținere și arestare preventivă nu 
dispuneau de echipamente de salvare a vieții de bază (de ex. defibrilatoare și 
oxigen). 

 
Cu excepția centrului principal din București și a centrelor de reținere și 

arestare preventivă din Cluj și Galați, unde personalul medical distribuia 
medicamente persoanelor reţinute, în restul centrelor de reținere și arestare 
preventivă vizitate, această obligație era îndeplinită de personalul de supraveghere, 
iar confidențialitatea persoanelor reținute nu era respectată.35 

 
44. Persoanele reținute nou admise erau întrebate în mod obișnuit despre 
utilizarea eronată a substanțelor și puteau fi trimiși la agenția națională anti-drog 
pentru a li se prescrie tratament de substituție cu opiacee.36 Cu toate acestea, 
administrarea tratamentului de substituție cu opiacee (OST) a fost restricționată 
acelor persoane care sunt deja înscrise într-un program anti-drog în afara 
penitenciarului. Alți deținuți care prezentau dependență de opiacee erau, în general, 
retrași rapid și nu li se administrau nici OST, și nici medicamente de ameliorare a 
simptomelor la admiterea lor într-un centru de reținere și arestare preventivă.  De 
exemplu, o persoană reținută cu o anamneză clară de dependență de opiacee și pe 
care a întâlnit-o delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în centrul de reținere și 
arestare preventivă din Galați acuza simptome datorate sevrajului de opiacee (de 
exemplu dureri abdominale și la nivelul picioarelor și diaree) și prezenta semne 
obiective de sevraj de opiacee (de ex. îi curgea nasul și i se făcea pielea de găină). 
Din acest motiv, fusese consultat deja de medicul centrului de reținere și arestare 
preventivă care l-a trimis la un psihiatru local; cu toate acestea, decât să îi prescrie 
OST sau să i se administreze medicamente de ameliorare a simptomelor (cum ar fi 
loperamidă pentru diaree și analgezice pentru dureri), a fost retrimis în centrul de 
reținere și arestare preventivă cu rețete de antidepresive (mirtazapină), un 
stabilizator al dispoziției (carbamazepină) și benzodiazepină (bromazepam). Cu 
toate acestea, nu i s-a prescris niciun alt tratament pentru simptomele de sevraj de 
opiacee. 

 
 
45. În ceea ce privește testarea pentru boli transmisibile, delegația a observat cu 
satisfacție că persoanelor reţinute le era pusă la dispoziție o radiografie toracică 
sistematică pentru detectarea tuberculozei la admiterea într-un centru de reținere și 

                                                   
35 La centrul de reținere și arestare preventivă din Iași, s-au descoperit într-un dulap 
medicamente expirate, și s-a găsit un dulap medical neîncuiat deschis într-o cameră 
nesecurizată goală din centrul de reținere și arestare preventivă din Galați. 
36 În conformitate cu articolul 241, alineatul 3 din Regulamentul de implementare a 
Legii nr. 254/2013. 
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arestare preventivă. Se spune că nu li s-a oferit nicio analiză sistematică de sânge 
pentru virusurile transmise prin sânge, cum ar fi hepatita B (HBV), hepatita C (VHC) 
și HIV. 

 
 
46. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca Direcția Medicală a 
Ministerului de Interne să ia următoarele măsuri pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciilor medicale furnizate în centrele de reținere și arestare preventivă, în 
special prin: 

 
• eliberarea medicului din centrul de reținere și arestare preventivă de 

obligații suplimentare în cadrul Ministerului de Interne; 
• informarea persoanelor reţinute cu privire la posibilitatea primirii 

consilierii psihologice pe durata încarcerării într-un centru de reținere 
și arestare preventivă; 

• asigurarea respectării confidențialității pentru distribuția de 
medicamente prin crearea unor căsuțe individuale completate de 
personalul medical; 

• furnizarea de echipamente de salvare a vieții de bază (de exemplu 
defibrilator și oxigen) tuturor centrelor de reținere și arestare preventivă 
de la nivel național; 

• asigurarea programelor OST tuturor deținuților dependenți de opiacee 
din centrele de reținere și arestare preventivă, inclusiv acelora care nu 
erau implicați într-un program OST în afara penitenciarului; 

• oferirea unei analize voluntare de sânge pentru virusurile transmise 
prin sânge (HIV, VHB, VHC) și a vaccinării împotriva hepatitei B (HBV) 
pentru pacienții cu HBV negativ. 

 
În cele din urmă, observațiile subliniate la alineatul 104 privind necesitatea 

considerării de către autoritățile române a transferului de personal medical 
către Ministerul Sănătății se aplică și personalului medical din centrele de 
reținere și arestare preventivă. 

 
 

f. alte probleme 
 

47. Articolul 16 din Legea nr. 254/2013 coroborat cu dispozițiile relevate ale 
normei de implementare37 prevăd posibilitatea utilizării mijloacelor de reținere, cum 
ar fi folosirea forței fizice și a cătușelor, pentru a controla persoanele reținute care 
manifestă comportament agresiv sau sunt agitate sau în cazul auto-agresării sau a 
riscului de sinucidere din centrele de reținere și arestare preventivă. O analiză a 
registrelor relevante din toate centrele vizitate a indicat că recurgerea la mijloacele 
de reținere a fost limitată. De exemplu, în cursul anului 2017, încătușarea 
persoanelor reţinute ca măsură de calmare în cazul persoanelor agitate a fost 
folosită de 4 ori în centrul principal de reținere și arestare preventivă din București 

                                                   
37 Vezi și articolul 214 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor 
de reținere și arestare preventivă din 2018. 
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și o dată în centrul de reținere și arestare preventivă din Cluj pentru o durată maximă 
de 25 de minute. Se spune că delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a fost 
preocupată să observe că în centrul de reținere și arestare preventivă din Iași, cu 
11 luni înainte de vizita Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, persoane reținute au fost 
încătușate de un pat într-o celulă separată pentru perioade care variau între 2 până 
la 11 ore din cauza comportamentului lor agresiv în 5 cazuri. Măsura părea să fie 
folosită de personalul de securitate fără o supraveghere medicală adecvată. 
Personalul de supraveghere din centrul de reținere și arestare preventivă din Iași a 
declarat că o astfel de măsură era singura modalitate, în opinia lor, de abordare a 
comportamentului agresiv al anumitor persoane reţinute. 

 
În opinia Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante, utilizarea legării ca mijloc de reținere și 
încătușarea persoanelor deținute violente și/sau agitate de pat până se calmau ar 
trebui să se termine imediat. În schimb, ar trebui să se folosească metode alternative 
de gestionare a incidentelor violente și de reținere, cum ar fi tehnicile de de-escalare 
verbală și controlul manual; acest lucru va necesita ca personalul, în special agenții 
de securitate, să fie instruit și certificat corespunzător pentru utilizarea acestora. În 
plus, ar trebui să se dezvolte măsuri alternative individuale pentru a împiedica 
agitația și a calma persoanele reţinute. Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă 
ca instrucțiunile menționate mai sus să se aplice strict de către personal 
atunci când are de-a face cu o persoană reţinută violentă sau agitată din 
centrul de reținere și arestare preventivă din Iași. 

 

48. Conform articolului 247 din Regulamentul de implementare a Legii nr. 
254/2013, deținuții adulți aflați în arest preventiv au dreptul la patru vizite pe lună, 
iar minorii la șase vizite pe lună. Aceste drepturi au fost respectate în centrele de 
reținere și arestare preventivă vizitate și au avut loc în una sau mai multe unități tip 
cabină care fuseseră renovate recent printr-o subvenție acordată de guvernul 
norvegian. De exemplu, toate centrele de reținere și arestare preventivă vizitate din 
zona Bucureștiului (de exemplu centrul principal, nr. 2, 4, 8 și 9) dețineau cabine noi 
echipate cu geam de sticlă și sistem de intercomuncație. Se spune că toate vizitele 
unui membru de familie aveau loc într-un mediu închis care împiedica contactul fizic 
dintre persoanele reţinute și vizitatorii lor. Delegației i s-a comunicat că vizitele 
deschise erau acordate doar excepțional deținutelor cu copii mici după aprobarea 
de către autoritățile judiciare competente sau la evenimente speciale (de exemplu 
zile de naștere, căsătorie, nașterea unui copil, decesul unei rude apropiate) la 
discreția directorului centrului de reținere și arestare preventivă.38 Cu toate acestea, 
delegația nu a întâlnit nicio deținută care să fi beneficiat de această practică. 

 
Accesul la telefon pentru până la 30 de minute deodată timp de maxim trei 

ore pe săptămână (cinci pentru minori) era acordat, în practică, în conformitate cu 

                                                   
38 Vezi articolului 248 din Regulamentul de implementare din 2016 a Legii nr. 
254/2013. 
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dispozițiile legale relevante.39 

În conformitate cu observațiile făcute la alineatul 140 de mai jos, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
instituie o regulă de vizite deschise pentru toate persoanele reţinute în arest 
preventiv, vizitele închise fiind o excepție. 

 
B. Unități penitenciare 

 
 

1. Observații preliminare 
 
 

a. reforma penitenciarelor 
 
49. Sistemul penitenciar din România se află în mijlocul unui efort major de 
reformare care vizează reducerea drastică a numărului de persoane încarcerate și 
îmbunătățirea condițiilor de detenție. Prezenta reformă a fost inițiată în urma 
hotărârii judecătorești din iulie 2012 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
în cazul Iacov Stanciu c. România, dar a acumulat un impuls mai mare în urma 
hotărârii judecătorești pilot a Curții Rezmiveş și alții c. Romania din 25 aprilie 2017. 
Această ultimă hotărâre judecătorească le-a impus autorităților române să producă 
un plan de acțiune pentru a aborda suprapopularea și condițiile precare de detenție, 
inclusiv introducerea compensațiilor. Planul de acțiune a fost adoptat de Guvernul 
României la data de 17 ianuarie (actualizat la 17 martie) 2018.40 

 
Reformele implementate includ adoptarea noii legislații penale cu intrare în 

vigoare la 1 februarie 2014 a unui nou Cod Penal și a noului Cod de Procedură 
Penală. Noua legislație nu numai că a dezincriminat sute de infracțiuni, ci și a 
introdus alternative la arestul preventiv, precum și sancțiuni și măsuri alternative la 
încarcerare. Noile legi privind probațiunea (nr. 252/2013) și executarea măsurilor de 
privare de libertate (nr. 254/2013) au prevăzut, prin alte modificări, posibilitatea 
prelungirii eliberării condiţionate și creșterea exponențială în cazurile de probațiune. 
În anul 2017, s-a înregistrat un număr estimat de 100.000 cazuri de probațiune care 
reprezintă o creștere de cinci ori mai mare din anul 2012. 

 
Consecința diverselor măsuri luate a reprezentat o reducere a populației din 

penitenciare de la 32.428 de deținuți în iunie 2014 la 21.956 la data de 16 ianuarie 
2018. Aceasta este o reducere semnificativă care reprezintă o scădere cu 30% a 
populației din penitenciare în mai puțin de 4 ani, iar rata încarcerării a scăzut de la 
aproximativ 160 la 118 din 100.000. Aceste cifre variază de la o lună la alta deoarece 
clădirile penitenciarelor sunt renovate, iar capacitățile din penitenciarele individuale 
cresc și descresc. Cu toate acestea, suprapopularea rămâne o caracteristică a 

                                                   
39 Vezi articolului 246 din Regulamentul de implementare din 2016 a Legii nr. 
254/2013. 
40 Vezi Programul de implementare a măsurilor 2018–2024 pentru soluționarea 
problemei suprapopulării penitenciarelor și a condițiilor de detenție din ianuarie 2018 
și actualizarea din martie 2018 
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sistemului penitenciar din România. De la data de 23 martie 2018, opera la 122% 
din capacitatea oficială41 care avea 17.429 locuri pentru o populație de deținuți de 
21.342 persoane (excluzând șase spitale și patru instituții pentru 
adolescenți/minori). De la data de 27 iunie 2018, populația a crescut la 22.479 
persoane. 

 
 
50. Suprapopularea penitenciarelor este un subiect de importanță directă pentru 
mandatul Comitetului. Un penitenciar suprapopulat cuprinde mai multe 
caracteristici: locuri înghesuite și neigienice; o lipsă constantă de intimitate (chiar și 
atunci când îndeplinesc astfel de sarcini de bază ca utilizarea unei instalații 
sanitare); oportunități reduse în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația 
și alte activități din afara celulelor, datorită cererii care depășește personalul și 
unitățile disponibile; servicii sanitare îngreunate; tensiune crescută și, prin urmare, 
mai multă violență între deținuți și între deținuți și personal. Această listă este 
departe de a fi exhaustivă. 
 

La momentul vizitei, suprapopularea actuală nu s-a răspândit uniform în 
sistemul penitenciar și nici în penitenciarele individuale. Delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a constatat cea mai gravă suprapopulare în celulele de regim închis, 
arest preventiv și admitere (carantină). Deoarece deținuților din aceste celule le-au 
fost, în general, oferite câteva activități, însemna că marea majoritate petreceau 
peste 21 de ore închiși în celule, care, în multe cazuri, ofereau un spațiu de locuit 
pe deținut de doar 1,5-2m² (vezi alineatele 88-95 de mai jos). În timp ce este un 
lucru pozitiv faptul că deținuții au în prezent dreptul de a primi compensații aferente 
timpului de recuperare pentru deținerea în condiții de suprapopulare,42 acest lucru 
nu rezolvă problema suprapopulării în sine. Trebuie să se depună fiecare efort 
pentru a pune capăt situației actuale cât mai repede posibil pentru a se asigura că 
obiectivele încarcerării pot fi îndeplinite, iar demnitatea deținuților este respectată. 
Condițiile de locuit înghesuite și precare combinate cu perioada de timp scurtă și 
lipsa activităților nu numai că ar putea echivala cu un tratament inuman și degradant, 
dar, în plus, nu va conduce la asistarea unui deținut la pregătirea acestuia pentru 
reintegrarea în comunitate. În plus, așa cum a constatat delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante, acest lucru va avea repercusiunii negative asupra furnizării de servicii 
medicale și a nivelurilor de tensiune și violență din cadrul penitenciarelor. 

 
51. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să își 
urmărească ordinea de zi privind reforma în vederea asigurării faptului că toți 
deținuții sunt ținuți în condiții decente și că li se oferă un spațiu de locuit de 
minim 4m² fiecare în celule cu ocupanți multipli (exclusiv grupul sanitar). 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să primească o actualizare 

                                                   
41 Calculat pe baza unui spațiu de locuit de 4m² pe deținut. 
42 Deținuții ținuți într-un spațiu de locuit mai mic de 4m² au dreptul la o reducere a 
pedepsei închisorii de 6 zile pentru fiecare 30 de zile executate (vezi Legea nr. 
169/2017 privind modificarea Legii nr. 254/2013). 
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referitoare la implementarea reformelor penitenciarelor. În plus, ar dori să 
primească o defalcare detaliată actualizată a numărului de deținuți din fiecare 
secțiune de cazare (aripă) a celor cinci deținuți pe care delegația sa i-a vizitat 
și capacitatea oficială corespunzătoare. 

 
 

b. penitenciarele vizitate 
 
 
52. În cursul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a vizitat trei unități 
penitenciare pentru prima dată, și anume, Aiud, Iaşi și Galaţi. De asemenea, a vizitat 
Penitenciarul Gherla, pentru prima dată din anul 1995, și Penitenciarul Bacău, care 
nu a fost vizitat din anul 2006. 

 
Penitenciarul Aiud, situat în Județul Alba, în sudul localității Cluj, conține mai 

multe clădiri care datează din secolul al XIX-lea. La momentul vizitei, unitatea avea 
o capacitate oficială de 698 locuri și cuprindea 721 deținuți de sex masculin (inclusiv 
patru minori) din care 84 erau în arest preventiv și 107 supuși regimului de maximă 
securitate. În plus, erau cazați 43 de deținuți într-o secțiune de tranzit dedicată 
având în vedere că, datorită locației acestuia, penitenciarul a fost un centru de tranzit 
principal din cadrul sistemului penitenciar din România. 

 
 

Penitenciarul Bacău, situat în orașul Bacău din regiunea Moldovei, a avut o 
capacitate oficială de 409 și cuprindea 464 deținuți la momentul vizitei. Unitatea 
cuprinde atât bărbați cât și femei din diferite categorii de regimuri: în special, 161 de 
femei din toate regimurile, inclusiv cinci în regim de securitate maximă; în jur de 153 
de bărbați adulți, dintre care 131 se aflau în arest preventiv, 14 în regim deschis (toți 
muncitori) și 8 în tranzit; iar 20 de adolescenți erau deținuți în arest preventiv. În 
regim semideschis și deschis, erau și 130 de adolescenți condamnați, care au fost 
ținuți într-o clădire recent renovată care oferă condiții decente pentru până la 200 
de deținuți, pe care delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante nu le-a examinat în detaliu. 
Penitenciarul avea o amprentă la sol foarte mică, iar unitățile erau foarte limitate. 

Penitenciarul Galați, situat în orașul Galați, în estul României, a fost construit 
la sfârșitul secolului al XIX-lea și cuprinde o clădire cu patru etaje, formată din opt 
secții.  La momentul vizitei, penitenciarul avea o capacitate oficială de 345 de 
deținuți și cuprindea 484 de deținuți de sex masculin, din care 77 erau în regim de 
maximă securitate, 22 în regim închis și 41 în regim deschis și semideschis. De 
asemenea, 115 deținuți erau pe secția de arest preventiv, iar 23 pe secția de 
admitere. Două deținute condamnate erau ținute în tranzit. 

 
Penitenciarul Gherla, situat la 60 de kilometri nord de Cluj, într-o clădire 

istorică din secolul al XVIII-lea, caza 608 deținuți, având o capacitate totală de 549 
locuri.43 Clădirea cu patru etaje vizitată de delegația Comitetului European pentru 

                                                   
43 Capacitatea oficială are la bază calculele revizuite efectuate de administrația 
Penitenciarului Gherla și înaintate Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante la data de 7 martie 2018. 



44 
 

Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
cuprindea opt secții simetrice în care erau cazați deținuți în diverse regimuri, inclusiv 
121 bărbați adulți în arest preventiv, 66 în regim de maximă securitate și 344 în 
regim închis.     

 
În plus, în unitatea de psihiatrie ”Lotus” inaugurată recent, care avea o 

capacitate de 61 de locuri și oferea un bun mediu ocupațional și de îngrijire erau 
cazate 15 femei.   Cu toate acestea, doar unul dintre cele trei etaje ale clădirii era 
ocupat, aparent din cauza lipsei de personal și, din motive de îngrijorare, nu exista 
niciun psihiatru la post ceea ce a subminat oarecum motivul unității. Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante ar dori să primească o actualizare referitoare la 
funcționarea acestei unități. O altă unitate de detenție din Cluj, pe care delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante nu a vizitat-o, caza 124 de femei, având o capacitate 
totală de 139 de locuri.   

 
Penitenciarul Iași, situat aproape de centrul orașului, caza 1.087 deținuți la 

data vizitei, având o capacitate oficială de 693 de locuri (de ex. un nivel de ocupare 
de 156%).  În penitenciar erau încarcerați 967 de bărbați adulți condamnați, din care 
167 erau în regim de maximă securitate, iar 592 în regim închis. De asemenea, erau 
106 deținuți în arest preventiv, 15 în admitere și 7 în tranzit (inclusiv două femei și 
un adolescent).   Acești deținuți erau încarcerați în două blocuri de cazare mari cu 
un perimetru interior securizat. Delegația nu a examinat în detaliu situația unității 
pentru bărbați renovată recent aferentă deținuților în regim deschis și semideschis, 
care caza aproximativ 200 de deținuți.  

 
 

2. Maltratarea 
 
 

a. maltratarea deținuților de către personalul penitenciarului 
 
53. La început, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante dorește să declare că delegația sa a 
întâlnit mulți directori și membrii ai personalului dedicați muncii lor și care încercau 
să îmbunătățească situația din penitenciarele lor. Într-adevăr, mulți deținuți 
interogați au declarat că erau tratați corect de către ofițerii din penitenciar, iar relațiile 
erau bazate pe reciprocitate (de ex. dacă le arătau respect ofițerilor din penitenciar, 
aceștia le arătau, la rândul lor, respect).  Cu toate acestea, era normal ca acești 
deținuți să își exprime sentimentul că, dacă vor încălca regulile sau se vor cearta cu 
un ofițer din penitenciar, vor fi probabil pedepsiți fizic. Într-adevăr, delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante a primit un număr considerabil de acuzații de maltratare 
a deținuților de către personalul penitenciarului, și anume de către membrii 
grupurilor de intervenție mascate din penitenciarele Aiud, Iași și Galați. De 
asemenea, a primit câteva acuzații de maltratare la Penitenciarul Bacău. 

 
54. Situaţia a fost îndeosebi alarmantă în Penitenciarul Galați, unde era evident 
un climat al fricii în penitenciar şi unde delegația Comitetului European pentru 
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Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
primit acuzații pe scară largă de maltratare a acestora de către personal.    În 
Penitenciarul Galați, delegaţia a confirmat prin documente,44 inclusiv prin dovezi 
medicale, numeroase cazuri de maltratare fizică gravă și un caz credibil de abuz 
sexual de către personal, în special de către membrii grupului de intervenție.   
Maltratarea a constat din pumni, lovituri cu piciorul și utilizarea bastoanelor și, în 
general, a avut loc pe scări și în birourile personalului din blocul principal de cazare 
care nu era supravegheat de camere video.  

 
Următoarele reprezintă un eșantion de cazuri în scop de ilustrare: 

 
i. Un deținut (AB) a afirmat că în ianuarie 2018 a fost supus unor lovituri de 

bastoane, cu pumnii și picioarele aplicate de către trei membri ai grupului 
de intervenție, pe hol și în sala de clasă de la parter. După examinarea sa 
de către medicul delegației, acesta prezenta pe spate trei perechi de 
vânătăi provocate de instrumente liniare, unele din ele cicatrizându-se; 
fiecare pereche avea o lungime de 2-3 cm și se aflau la o distanță de 0,5-
0,75 cm, conforme cu acuzația că ar fi fost lovit cu bastoanele. De 
asemenea, prezenta multe alte leziuni: o cicatrice curbată de 2 cm x 1,5 
cm de culoare roz pe linia părului care indica că fusese lovit în frunte și 
echimoze pe spatele și fața părții inferioare a piciorului drept (6 cm x 3 cm 
și respectiv 7,5 cm x 3 cm) care indicau că fusese lovit cu picioarele; și o 
vânătaie ovală (2 cm x 1,5 cm) în partea superioară a brațului drept care 
indica că fusese strâns cu putere. 

 
ii. Un deținut vulnerabil din punct de vedere psihologic (CD) care avea o 

statură mică a relatat cum, în iulie 2017, a fost violat prin sex oral de trei 
membrii ai echipei de intervenție și i s-a introdus un baston forțat în anus. 
Deținutul a descris clar cum a avut loc violul prin sex oral, explicând că i 
s-a deschis gura cu forța de către gardieni care i-au tras în jos buza 
inferioară. Acesta a declarat că gura a început să îi sângereze. La 
examinarea de către medicul delegației, s-a observat că țesutul (frenul) 
care conecta buza inferioară de gingia inferioară era rupt la bază și 
prezenta o cicatrice de culoare roz. A declarat că a avut dureri puternice 
în regiunea anusului și că a sângerat mai multe zile de la atacul cu 
bastonul. A declarat că nu avea încredere în serviciul medical și, prin 
urmare, nu a declarat atacul.45 

 
Într-adevăr, a dat mai multe detalii despre bătăile aplicate de membrii 
grupului de intervenție. Ultimul episod a avut loc în decembrie 2017 când 
a fost luat din curte și dus într-un birou de la parter, dezbrăcat, împins la 
podea și supus unor lovituri cu bastoanele și picioarele.  Cererile sale de 
a fi examinat de medic au fost refuzate și nu s-a plâns de teama unor 
represalii. 

 

                                                   
44 Prin discuţii individuale, declarațiile de martor ale deținuților din alte celule și 
înregistrările penitenciarului.   
45 Un alt deținut cu care s-a întâlnit delegația a ridicat această problemă în mod 
separat. 
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iii. Un deținut (EF) a afirmat că, la jumătatea anului 2017, a fost supus unor 
lovituri de bastoane aplicate pe spate și abdomen, lovit cu genunchiul în 
stomac și cap, și că în timp ce era la pământ, a fost călcat în picioare. La 
momentul vizitei, avea pe spate două cicatrici relevante: o cicatrice 
curbată de culoare maro, cu lungimea de 16 cm cu trasee paralele 
distinctive în mijlocul spatelui; și o cicatrice curbată de culoare maro, cu o 
lungime de 3,5 cm pe umărul stâng. Ambele leziuni indicau că a fost călcat 
în picioare, și trebuie remarcat faptul că perimetrul cizmelor purtate de cel 
puțin unul dintre membrii echipei de intervenție la momentul vizitei părea 
să aibă aceeași formă îngustă a călcâiului și un model cu două linii ca cel 
de pe deținut.  

 
iv. Un al patrulea deținut (GH) a declarat că a fost bătut de membrii grupului 

de intervenție în decembrie 2017 pe scări și a afirmat că unul dintre 
aceștia l-a călcat pe cap.  S-a plâns că nu i s-a administrat niciun 
tratament de către serviciul medical și că suferă de dureri de cap de la 
momentul atacului.  La examinarea capului de către medicul delegației, 
cicatricile de pe scalpul lui erau conforme cu acuzațiile sale atât în ceea 
ce privește natura cât și intervalul de timp; acestea ar fi putut fi cauzate 
de talpa unei cizme, nu a fost cusute, ci au fost, în schimb, vindecate 
printr-o intervenție secundară.  

 
v. Un deținut (IJ) care a prezentat semne de dizabilitate intelectuală 

moderată a afirmat că a fost supus unor lovituri repetate cu bastonul 
aplicate în regiunea capului și a corpului de către membrii grupului de 
intervenție în anul 2015 și că, în ciuda faptului că a leșinat, nu a fost trimis 
la spital.   Existau cicatrici vizibile clar pe capul său, iar examinarea de 
către unul din medicii delegației a susținut afirmația sa de leziune în 
regiunea capului predominat pe partea stângă care nu a fost cusută, dar 
ar fi putut cauza leziuni cerebrale, având ca rezultat limitarea funcției 
cognitive (dificultate în exprimare) și dizabilitate fizică pe partea dreaptă. 
Alți deținuți care s-au întâlnit cu delegația au susținut acuzația sa și au 
afirmat că IJ a fost autonom înaintea presupuselor bătăi. 

 
Delegația a primit numeroase alte relatări plauzibile de la deținuții din secția 

de maximă securitate despre cum au fost supuși unor lovituri cu pumnii, picioarele 
și bastoanele de către membrii echipei de intervenție și, uneori, de către anumiți 
ofițeri. 

 
Trebuie adăugat faptul că mulți deținuți erau vizibil speriați să vorbească cu 

delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante despre experiențele lor deoarece se așteptau 
să existe represalii grave. Toți au declarat că atunci când erau duși la serviciul 
medical, leziunile lor nu erau înregistrate niciodată, că membrii echipei de intervenție 
erau prezenți, și că considerau că unele dintre asistente erau complice la maltratare 
deoarece erau căsătorite cu ofițerii din penitenciar. De asemenea, un număr de 
deținuți au declarat că au informat conducerea penitenciarului și serviciul medical 
că leziunile lor au fost cauzate de violența între deținuți când, de fapt, au fost 
maltratați de personal.  În mod interesant, registrele nu figurează sancțiuni 
disciplinare împotriva altor deținuți pentru violență între deținuți și nici numele 
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presupușilor autori din aceste cazuri. 
 
 
55. În timpul discuțiilor de la finalul vizitei cu Ministrul Justiției, delegația 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante a declarat că ar putea concluziona doar faptul că fie 
conducerea Penitenciarului Galați a fost ineficientă în supravegherea 
penitenciarului, fie cunoșteau cazurile de maltratare și permiteau continuarea 
impunerii unor pedepse. Situația a fost de așa natură încât delegația a solicitat 
efectuarea unei analize externe cuprinzătoare de către autoritățile centrale pentru a 
se asigura că maltratarea de către personalul penitenciarului se încheie odată 
pentru totdeauna în Penitenciarul Galați. În acest scop, delegația a invocat articolul 
8 alineatul 5 din Convenția privind prevenirea torturii și a tratamentului sau 
pedepselor inumane sau degradante și a solicitat ca o astfel de analiză să fie 
efectuată imediat și ca Comitetul să fie informat cu privire la rezultatul acesteia în 
termen de 3 luni. În lumina climatului fricii, delegația a subliniat faptul că se așteaptă 
ca conducerea Penitenciarului Galați și autoritățile române să se asigure că deținuții 
nu suferă represalii în urma vizitei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante. 

 
56. Prin comunicatul din 23 mai 2018, autoritățile române informează Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante că constatările Corpului de Control al Ministerului Justiției nu susțin 
constatările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante referitoare la maltratarea deținuților de către 
personalul Penitenciarului Galați. Extrasul de 32 de pagini din raportul furnizat 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante menționează în mod esențial că delegația a interogat doar 
deținuții care au dorit să discrediteze personalul din penitenciar pentru păstrarea 
ordinii în unitate, dar nu a examinat alte probe. Un astfel de răspuns este regretabil 
deoarece ridică problema considerării ca eficientă a supravegherii de către Minister 
în legătură cu problema maltratării.  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante declară că multele 
acuzații de maltratare primite de la deținuții din Penitenciarul Galați, care au fost 
interogați în privat în numeroase celule diferite, erau concordante.  Nu numai că 
erau credibile și susținute de declarațiile de martor ale celorlalți deținuți, însă erau 
susținute și de dovezile medicale într-un număr de cazuri. Faptul că serviciul 
medical nu a înregistrat multe leziuni este tocmai pentru că nu acționează și este 
perceput a nu acționa în interesul deținuților și, prin urmare, nu a protejat deținuții 
împotriva maltratării lor de către personal. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante nu înțelege concluzia autorităților române în 
compararea săvârșirii unui act degradant de sex oral forțat cu aluzia că persoanele 
care au săvârșit fapta erau homosexuale. Violența sexuală în penitenciar nu este 
legată de homosexualitatea în sine, ci de alimentarea relațiilor și umilirea victimei.  
Violența sexuală poate fi săvârșită de o persoană de orice orientare sexuală. În plus, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante ia în considerare faptul că prin negarea cu fermitate a 
acuzației de viol prin sex oral de către personalul din penitenciar, Corpul de Control 
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a ignorat multiplele acuzații foarte grave de maltratare cauzată deținuților de către 
membrii grupului de intervenție și alți membrii ai personalului din penitenciar.    

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante rămâne extrem de îngrijorat de situația 
din Penitenciarul Galați și recomandă ca autoritățile române să inițieze o 
investigație independentă efectuată de procuratură privind situația din 
penitenciar referitor la maltratarea de către personal. Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante solicită ca rezultatele acestei investigații să fie comunicate 
Comitetului în termen de 3 luni. 

 
 
57. Așa cum s-a menționat anterior, delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
primit acuzații de maltratare și în celelalte unități penitenciare vizitate: 

i. La Penitenciarul Aiud, la data de 5 octombrie 2017, trei deținuți au afirmat 
în mod independent că o dată au fost scoși din celulele lor pe rând de 
către șeful Secției 4 și, în biroul personalului, au fost supuși unor lovituri 
cu bastoanele în regiunea coapselor și la palme. Aparent, un membru al 
echipei de intervenție a fost prezent, dar nu a intervenit.  De asemenea, 
au declarat că cererile lor ulterioare de a fi consultați de un medic au fost 
refuzate.  

ii. La Penitenciarul Aiud, în decembrie 2017, un deținut a afirmat faptul că, 
în timpul unei percheziții generale efectuate în celule, a primit un pumn în 
cap și câteva lovituri cu bastoanele în picioare aplicate de către membrii 
echipei de intervenție mascată. De asemenea, a fost lovit de ofițerul 
responsabil de Secția 4. 

iii. La Penitenciarul Bacău, s-au primit câteva acuzații de maltratare în 
principal de la deținuții din Secția 3 (maximă securitate de mare risc, 
tranzit și arest preventiv) care au inclus lovituri cu pumnii, picioarele și 
bastoanele.   

iv. La Penitenciarul Gherla, în noaptea de 24 spre 25 decembrie 2017, un 
deținut de la infirmerie a afirmat că șeful secției și doi membrii ai grupului 
de intervenție mascat l-au ridicat din pat și i-au aplicat mai mulți pumni în 
regiunea capului și a spatelui. 

v. La Penitenciarul Iași, un deținut a afirmat că, la data de 2 februarie 2018, 
după ce a încercat să se spânzure, iar colegii săi de celulă i-au tăiat 
sfoara, șeful secției și mai mulți membrii ai echipei de intervenție l-au 
escortat, încătușat, la centrul medical. A afirmat că l-au lovit cu picioarele 
și l-au supus unor lovituri de bastoane pe canapeaua medicală, în timp ce 
un asistent medical s-a întors cu spatele.  Ulterior, i s-au administrat două 
tablete și a fost condus în camera de protecţie. După consultarea de către 
medicul delegației, deținutul prezenta o leziune liniară de 4,5 cm x 0,4 cm 
care a fost ridicată și texturată și care indică că a fost lovit cu un baston. 

 
vi. La Penitenciarul Iași, un deținut cu dificultăți de învățare și bâlbâit 
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accentuat care era clar un deținut foarte vulnerabil a afirmat că, la data 
de 5 februarie 2018, a fost pălmuit și lovit cu picioarele de un ofițer foarte 
înalt din închisoare.  După examinare, acesta prezenta o vânătaie de 
culoare maro cu sensibilitate centrală (9 cm x 4 cm) pe spatele părții 
superioare a piciorului stâng. De asemenea, a prezentat și alte leziuni 
recente, cum ar fi o vânătaie de culoare maro (6 cm x 2 cm) pe partea 
stângă a spatelui, o vânătaie maro-albăstrie (5 cm x 1,5 cm) în partea 
superioară a fesei stângi și sensibilitate difuză (10 cm x 7 cm) și echimoze 
minore în partea dreaptă a cutiei toracice. 

 
vii. La Penitenciarul Iași, un număr de alți deținuți au afirmat că au fost bătuți 

(cu pumnii, picioarele și bastoanele) de către membrii echipei de 
intervenție, de obicei pe casa scării în ultimele șase luni. Mai mulţi au 
afirmat că bătăile aveau loc în urma unui episod de auto-vătămare. Mai 
recent, un deținut a afirmat că la data de 6 februarie 2018 a fost lovit cu o 
cătuşă în spatele capului şi cu piciorul în genunchiul drept. Pe genunchi 
s-a observat o vânătaie. 

 
 
58. Ţinând cont de informațiile adunate în timpul vizitei din 2018, Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile naționale să facă 
responsabil întregul personal principal din penitenciar pentru a se asigura că 
își îndeplinește responsabilitatea de bază de garantare a faptului că 
personalul din penitenciar respectă dreptul deținuților la integritate fizică și 
psihică.   

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante reamintește că orice formă de maltratare 
este ilegală și total inacceptabilă și trebuie să fie supusă sancțiunilor 
corespunzătoare. Acest lucru impune ca toți directorii principali și de nivel 
mediu să acorde atenție acțiunilor personalului, în special ale ofițerilor din 
penitenciar, de care sunt responsabili și să ia măsuri imediate pentru a aborda 
orice indicii că personalul maltratează deținuții.  Neîndeplinirea de către 
personalul de supraveghere a acestui rol este, în sine, o lipsă gravă a 
responsabilității. 

 
Ofițerii din penitenciar, în special membrii ai grupurilor de intervenție 

trebuie să fie, de asemenea, conștienți că nu ar trebui să se folosească mai 
multă forță decât este strict necesar pentru a controla deținuții violenți și/sau 
recalcitranți și că odată ce deținuții sunt ținuți sub control, nu poate fi nicio 
justificare pentru lovirea acestora.   În acest context, autoritățile trebuie să se 
asigure că toți ofițerii din penitenciar sunt instruiți în ceea ce privește tehnicile 
recunoscute de control și constrângere.   

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române 
să implementeze măsuri active pentru a preveni deținuții individuali să fie 
supuși unor represalii. În acest sens, se înțelege de la sine că deținuții ar 
trebui să fie capabili să facă cereri și reclamații fără frica unor represalii.  În 
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plus, nu ar trebui să se refuze accesul la medic de către ofițerul din 
penitenciar. 

 
De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se 
instaleze camere de supraveghere în casa scării blocurilor administrative, 
începând cu acele clădiri în care sunt încarcerați deținuții în regim de maximă 
securitate. 

 
59. De asemenea, mulți deținuți din toate unitățile vizitate au afirmat că au fost 
abuzați verbal de ofițerii din penitenciar. În special, deținuții cu dificultăți de învățare 
sau afecțiuni psihice s-au plâns că ofițerii din penitenciar îi întărâtau și râdeau de 
dizabilitățile lor.  La Penitenciarul Galați, un deținut cu bâlbâit accentuat și dificultăți 
de învățare era batjocorit frecvent de către ofițerii din penitenciar, situații care 
adesea degenerau într-o confruntare care avea drept rezultat o sancțiune 
disciplinară și o amânare ulterioară a progresului regimului său. La Penitenciarele 
Bacău și Iași, mai mulți deținuți rromi s-au plâns de personal, care îi striga ”cioară” 
și alți termeni jignitori. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că conducerea fiecărui penitenciar informează întregul personal din 
penitenciar că abuzul verbal,  în special în mod rasist, și încurajarea deținuților 
sunt neprofesionale și neacceptabile. În plus, toți ofițerii din penitenciar, ca 
parte a educației lor de bază, trebuie să fie instruiți cu privire la modul de 
interacționare cu și să ofere asistență deținuților cu dizabilități. 

 
 
60. Credibilitatea interzicerii torturii și a altor forme de maltratare este subminată 
de fiecare dată când ofițerii responsabili de aceste infracțiuni nu sunt trași la 
răspundere pentru acțiunile lor. Din acest motiv, este esențial ca atunci când există 
motive să se creadă că un deținut ar fi putut fi maltratat în penitenciar, autoritățile 
penitenciare ar trebui să aducă această problemă în atenția procuraturii relevante. 
În acest sens, o garanţie fundamentală împotriva maltratării și neaplicării unor 
pedepse este cerința ca un examen medical amănunțit să fie efectuat deținuților în 
urma unui incident violent sau a utilizării forței într-o unitate, precum și tuturor 
deținuților nou încarcerați.   

 
În prezent, personalul medical din penitenciarele din România nu 

înregistrează leziunile corespunzător, ci doar atunci când un deținut poate să obțină 
un examen medico-legal de la Institutul de Medicină Legală că leziunile sunt 
înregistrate corespunzător. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante își repetă recomandarea ca autoritățile 
naționale să implementeze o politică cuprinzătoare pentru identificarea și 
investigarea acuzațiilor de maltratare. În acest context, dacă rezultatele 
examenului medico-legal sugerează că un deținut a fost maltratat, ar trebui să 
existe o obligație automată a medicilor de a notifica parchetul, indiferent de 
dorințele persoanei în cauză; de asemenea, ar trebui să se transmită orice 
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declarație a deținutului în cauză (vezi alineatul 116 de mai jos). 
 
61. De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante subliniază nevoia 
asigurării faptului că atunci când apar acuzații de maltratare a deținuților de către 
ofițerii din penitenciar, există o investigație eficientă, pe lângă înregistrarea 
leziunilor.  La Penitenciarul Galați, un deținut (ID) a afirmat că la data de 12 ianuarie 
2018 în timp ce ieșea din clădirea de cazare a avut o altercație verbală cu un ofițer 
din penitenciar care l-a pălmuit ulterior pe obrazul drept. Ca răspuns, a sărit să îl 
lovească pe ofițer, dar nu a reușit și a fost reținut imediat de alți ofițeri din penitenciar 
și de doi membrii ai echipei de intervenție care erau în apropriere. Întregul incident 
a fost captat de camerele de supraveghere și, așa cum a constatat delegația, a avut 
loc așa cum l-a descris deținutul.46 De asemenea, deținutul a afirmat că în timp ce 
membrii echipei de intervenție îl escortau pe scările centrului medical, cu mâinile 
încătușate la spate, a fost supus mai multor lovituri de pumni și picioare. La data de 
15 ianuarie 2018, a mers la Institutul de Medicină Legală. Din raportul medico-legal 
ulterior s-a constatat că prezenta o fisură la coasta 6 și o fractură la coasta 8 pe 
partea stângă și echimoze în jurul ochiului stâng. Acesta concluzionează faptul că 
leziunile traumatice datează din 12 ianuarie 2018 și au necesitat 25-30 de zile de 
îngrijiri medicale. 

 
Autoritățile penitenciare au informat delegația că ei consideră că ID a inventat 

o poveste deoarece personalul medical nu a înregistrat nicio astfel de leziune când 
a fost examinat de aceștia imediat după incident și nici nu au fost observate de alți 
membrii ai personalului. La întoarcerea sa de la Institutul de Medicină Legală, la 
data de 15 ianuarie 2018, ID a fost introdus în celula 7.08 de unul singur timp de 
două săptămâni47 fără să îi fie comunicate motivele; nu s-a asociat cu alți deținuți și 
nu a avut activități, iar celula nu a fost echipată cu televizor sau telefon. A fost ținut 
în mod efectiv în condiții asemănătoare cu izolarea. În această perioadă, autoritățile 
penitenciare i-au interogat colegii de celulă care au declarat aparent că ID le-a 
solicitat să îl lovească înainte de a pleca să efectueze examenul medico-legal, lucru 
pe care l-au refuzat. Ulterior, acesta s-a îndreptat aparent spre grupul sanitar al 
celulei de unde a ieșit câteva momente mai târziu cu roșeață în jurul ochiului.   
Această poveste este cu greu credibilă ținând seama de examenul medico-legal de 
mai sus care datează clar leziunile la data de 12 ianuarie (de ex. cu câteva zile mai 
devreme și nu câteva ore așa cum s-a afirmat de către autoritățile penitenciare).  În 
plus, leziunile suferite la cele două coaste (separate una de cealaltă) indică cu mult 
mai mult loviturile aplicate pe corp decât orice leziune autoprovocată. Acțiunile 
autorităților penitenciare demonstrează clar că vor face totul pentru a acoperi 
acțiunile de maltratare pretinse de membrii grupului de intervenție și de alt personal.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

                                                   
46 În investigaţia internă efectuată de șeful securității, s-a declarat că deținutul l-a 
pocnit pe ofițerul din penitenciar, dar nimic nu sugerează că s-a întâmplat acest lucru 
și că ofițerul a împins deținutul de umăr ceea ce nu este în mod clar o descriere exactă 
a ceea ce s-a întâmplat. 
47 În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul de implementare (Hotărârea 
Guvernului 157/2016) prin care se aplică articolul 15 din Legea nr. 254/2013 - vezi și 
alineatul 134-136 de mai jos. 
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Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă efectuarea unei investigații 
efective în acest caz, și informarea acestuia cu privire la rezultatul acesteia și 
furnizarea unei copii a deciziei justificate a procurorului. 

 
b. grupurile de intervenție ale penitenciarului 

 
62. În rapoartele anterioare de vizită în România,48 Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a pus 
în discuție raison d’être și modul de operare al grupurilor de intervenție mascate 
care acționează în acele unități în care sunt cazați deținuți în regim de maximă 
securitate.  În lumina constatărilor delegației din timpul vizitei din 2018 a 
numeroaselor și repetatelor acuzații detaliate de maltratare de către membrii 
grupurilor de intervenție, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante crede că a venit momentul 
ca autoritățile naționale să ia în considerare existența continuă a acestor grupuri.  
Din observațiile delegației Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în penitenciarele vizitate, 
prezența membrilor grupurilor de intervenție pe paliere (coridoarele penitenciarului) 
este destinată intimidării deținuților (armură, cagule, căști, bastoane, mănuși), iar 
modul lor de operare pare să le acorde deplină libertate de acțiune pentru a a face 
dreptate. 

 
Într-adevăr, în fiecare din cele patru penitenciare, în care sunt încarcerați 

deținuții în regim de maximă securitate, existau acuzații de intimidare și maltratare 
de către membrii grupului de intervenție.49 

 

63. Mandatul acordat fiecărui grup de intervenție este definit de directorul fiecărui 
penitenciar, dar în mare este același în fiecare penitenciar. De exemplu, la 
Penitenciarul Galați, ordinul din 4 ianuarie 2018 al directorului indică că mascații 
trebuie să fie prezenți ori de câte ori deținuții de mare risc sunt introduși în și scoși 
din celulele lor și escortați în orice alt loc (serviciu medical, săli de clasă, curți, 
judecătorul de supraveghere, etc.).  De asemenea, ar trebui să fie prezenți ori de 
câte ori se deschide o celulă în care este cazat un deținut de mare risc și în cazurile 
în care un deținut este introdus în camera de protecţie, trebuie să fie imobilizat de 
pat sau se deplasează către sau de la dubă. 

 
Membrii grupurilor de intervenție ale penitenciarului lucrează în ture de 24 de 

ore, urmate de trei zile libere.  Se pune accentul pe condiția fizică, iar, în cele patru 
penitenciare vizitate, aceste grupuri aveau propria sală de fitness.  În timpul turelor 
lor, marea majoritate a timpului și-l petreceau făcând exerciții și așteptând să fie 
chemați pentru a interveni în aripile clădirii, care adesea implica pur și simplu lipsa 
unei activități, îmbrăcați în echipament complet, fără a avea vreo interacțiune cu 
deținuții.  Nu sunt instruiți în tehnici de de-escaladare, dar în control, și se pare că, 

                                                   
48 Vezi, de exemplu, raportul privind vizita din anul 2014: Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante/Inf 
(2015) 31, alineatele 51 și 52. 
49 Grupurile de intervenție erau formate din: 40 membri la Penitenciarul Aiud, 45 la 
Penitenciarul Gherla, 19 la Penitenciarul Galați și 41 la Penitenciarul Iași. 
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în realitate, rolul lor este destinat intimidării deținuților și demonstrării acelor deținuți 
care întrec măsura sau provoacă autoritatea penitenciară că vor exista consecințe 
atât formale cât și informale. În plus, în ciuda unei politici a Administrației Naționale 
a Penitenciarelor pentru grupurile de intervenție de a înregistra toate intervențiile lor 
cu camere de supraveghere de purtat pe corp, delegația a constatat că acest lucru 
nu s-a întâmplat și că, în plus, unele din înregistrări erau inutile deoarece camerele 
de supraveghere nu captau intervenția. Totodată, s-a constatat că, la Penitenciarul 
Iași, consultațiile efectuate de personalul medical erau înregistrate video de membrii 
echipei de intervenție fără consimțământul deținutului. O astfel de practică ar 
trebui oprită imediat. 

 
64. Cea mai bună practică din alte state europene indică faptul că nu este 
necesar să se pună bazele unor astfel de grupuri de intervenție în fiecare penitenciar 
în care sunt cazați deținuții în regim de maximă securitate.  Obligațiile lor, atât 
preventive cât și reactive, referitor la controlul și constrângerea deținuților în urma 
unui incident, ar putea fi îndeplinite de ofițerii obișnuiți din penitenciar.  Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante recunoaște că abilitatea conducerii penitenciarului de a fi capabilă să 
reacționeze rapid la incidentele care pun în pericol ordinea dintr-o unitate este 
importantă.  Cu toate acestea, desemnarea unei echipe de intervenție specializată 
în așteptare care să intre în zonele de detenție, atunci când are loc un incident sau 
să gestioneze anumiți deținuți, nu este neapărat cel mai adecvat mod de soluționare 
a conflictelor. Experiența a demonstrat că, în multe cazuri, aceste unități intervin 
adesea prea târziu și mai în forță decât o impun circumstanțele, și că prezența lor 
este un factor agravant mai degrabă decât atenuant. 

 
În mod potențial, un mod mai eficient de a face față incidentelor care 

amenință ordinea într-un penitenciar este de a se asigura că toți ofițerii din 
penitenciar sunt instruiți să implementeze mijloace de control și constrângere 
recunoscute. În fiecare tură, un număr de ofițeri ar putea fi desemnați ca ”primi 
respondenți” în cazul unui incident și ar putea fi capabili să își părăsească îndatoririle 
normale pentru a asigura asistență colegilor din aceeași zonă în care are loc 
incidentul. O astfel de abordare nu va asigura numai un răspuns mai oportun, ci îi 
va autoriza pe ofițerii din penitenciar să își asume responsabilitatea pentru ordinea 
din penitenciar. În plus, deoarece ofițerii din penitenciar sunt în contact zilnic cu 
deținuții, aceștia vor avea un stimulent adăugat pentru a soluționa conflictele cu 
resurse minime la forță, însă vor avea încrederea că ei și colegii lor sunt echipați în 
mod profesionist să aplice tehnicile de control și constrângere, dacă este necesar. 
În fiecare penitenciar, poate fi instruit un grup de ofițeri la un nivel superior al 
tehnicilor de control și constrângere pentru intervențiile planificate pentru a soluționa 
situațiile specifice, cum ar fi deținuții care și-au baricadat ușile celulelor lor sau care 
acționează într-un mod în special violent față de alte persoane. Cu toate acestea, 
punctul important este că acești ofițeri ar fi primii și în primul rând ofițerii din 
penitenciar obișnuiți care au primit instrucțiuni și obligații suplimentare pentru 
anumite intervenții. 

 
Marea majoritate a deținuților clasificați cu risc ridicat în regim de maximă 

securitate și care s-au întâlnit cu delegația nu au căutat să își agraveze situația prin 
confruntarea cu personalul; într-adevăr, unii dintre ei păreau cu adevărat interesați 
să își continue pedeapsa cu închisoarea.   Având 5 până la 10 ofițeri suplimentari 
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prezenți în aripile cu regim de maximă securitate în mod permanent în timpul zilei, 
care sunt capabili să interacționeze cu deținuții în mod constructiv și să îi escorteze, 
ar fi un pas în direcția corectă spre promovarea unei abordări de normalizare în 
penitenciare, pe baza unui sistem de securitate dinamică.   

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
dizolve grupurile de intervenție în fiecare din cele 13 penitenciare în care se 
află în prezent. În schimb, suplimentarea personalului în aripile cu regim de 
maximă securitate ar trebuie să fie crescută, și să fie adoptată o abordare a 
securității dinamice, luând în considerare observațiile de mai sus. 

 
 
65. În așteptarea analizei de mai sus a utilizării grupurilor de intervenție mascate 
din penitenciare, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
autoritățile române să ia imediat măsura simplă a încetării purtării cagulelor 
de către toți membrii grupurilor de intervenție. Nu există niciun motiv ca 
identitățile lor să fie ascunse. Dimpotrivă, eliminarea cagulelor ar ajuta la 
combaterea neaplicării pedepselor și a prevenirii maltratărilor. 

 
În plus, ar trebui să se distrugă sistemul prin care echipele lucrează pentru o 

perioadă continuă de 24 de ore. De la început, niciun membru al personalului nu 
poate lucra în mod eficient pentru 24 de ore. În al doilea rând, nu este nevoie ca 
membrii unităților de intervenție să fie prezenți în penitenciar odată ce s-au încheiat 
toate operațiunile din acea zi în aripile cu regim de maximă securitate (de ex. după 
ora 19:00, odată ce s-a servit cina). Plata personalului pe timp de noapte este o 
risipă de resurse atunci când nu sunt necesare. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
oprească sistemul în ture de 24 de ore pentru membrii grupurilor de 
intervenție, până când sunt desființate grupurile. 

 
 
66. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recunoaște că poate fi nevoie de înființarea 
unor grupuri de intervenție specializate la nivel național sau regional pentru a 
gestiona problemele grave din penitenciare. Administrațiile penitenciarelor din 
câteva state au stabilit astfel de grupuri de intervenție a căror obligație principală 
este de a asista personalul local atunci când există un caz de violență mai general 
în rândul deținuților, care trebuie să fie ținuți sub control. Dacă este cazul, este 
esențial să se acorde atenție la selectarea, recrutarea, instruirea (inclusiv 
gestionarea stresului și a antrenamentului fizic) și echiparea membrilor unităților 
speciale pentru a se asigura că sunt cei mai potriviți pentru a gestiona în mod 
adecvat (inclusiv prin utilizarea forței minime) situațiile de risc.  Criteriile scrise de 
selectare ar trebui să fie stabilite, iar ofițerii ar trebui să provină din serviciul 
penitenciar. De asemenea, procesul de selectare ar trebui să implice participarea 
unei persoane din afara penitenciarului și, preferabil, cu o calificare în psihologie. 
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În ceea ce privește, în special, instruirea, Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
recomandă ca membrilor oricăror echipe speciale de intervenție să li se asigure 
instruirea inițială și în curs de desfășurare care să aibă dimensiunea drepturilor 
omului - și un manual de instruire. În plus, în ceea ce privește supravegherea, ar 
trebui să se stabilească reguli clare de operare pentru echipele speciale de 
intervenție, care să includă criteriile și responsabilitatea de desfășurare a forțelor și 
lanțul de comandă, în special atunci când este implicată și poliția.   În plus, trebuie 
luate măsuri preventive de bază pentru a preveni reacțiile necorespunzătoare legate 
de un puternic sentiment de apartenență la o forță de elită, unită de pericolele cu 
care se confruntă.   Aceste măsuri de precauție includ o conducere profesională 
fermă atentă la orice comportament greșit, pe care este vital să-l pedepsească, și o 
politică adecvată de rotație a personalului. În plus, pentru a putea evalua modul în 
care sunt efectuate intervențiile, este esențial ca rapoartele intervențiilor elaborate 
de șefii de echipă să fie cât mai detaliate posibil.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
la cunoștință aceste principii de bază dacă decid să creeze o echipă de 
intervenție specializată la nivel național sau regional în penitenciar pentru a 
se ocupa de incidentele speciale. 

 
 

c. revoltele deținuților din iulie 2016 
 
67. În timpul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a avut oportunitatea de a 
analiza evenimentele din 11 și 12 iulie 2016 atunci când deținuții din Penitenciarul 
Iași și un număr de alte unități au inițiat un protest împotriva condițiilor de viață din 
penitenciare. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a analizat raportul Avocatului Poporului și 
răspunsul Ministerului Justiției, precum și analiza efectuată de conducerea 
Penitenciarului Iași privind tulburările și consecințele acestora. 

 
 
68. La Penitenciarul Iași, au fost identificați 38 de deținuții ca principali instigatori 
ai tulburării și au fost transferați din penitenciar la data de 13 iulie 2016. Conform 
informațiilor furnizate de Penitenciarul Iași, alți 25 de deținuți au afirmat că au fost 
bătuți de grupurile de intervenție și au solicitat asistență medicală. Mulți dintre ei au 
făcut plângeri formale despre modul în care echipele de intervenție au acționat când 
au intrat în diverse celule ale unității, iar Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante înțelege că un 
procuror militar a inițiat o investigație. Delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
primit acuzații clare și concordante de la deținuții din diferite secții ale Penitenciarului 
Iași (și chiar din alte penitenciare) despre modul în care au acționat echipele de 
intervenție. 

 
Într-un anumit caz, un deținut a relatat modul în care echipa specială de 

intervenție, purtând echipamente complete de reprimare a revoltelor, a pătruns în 
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celulă și a lovit cu picioarele în mod nediscriminatoriu și a aplicat lovituri deținuților 
cu bâtele.   Acest deținut a fost trimis la Spitalul Militar din Iași la data de 15 iulie 
2016 și, ulterior, la Institutul de Medicină Legală la data de 22 iulie 2016. Rezultatele 
acestor examene au indicat că acesta prezenta o fractură la brațul drept și echimoze 
extinse pe partea dreaptă a corpului și capului50 care au fost provocate prin 
”agresiune fizică cu un obiect”. La momentul vizitei, nu au existat alte informații cu 
privire la măsurile luate pentru a investiga acest lucru și alte cazuri similare.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante dorește să fie informat cu privire la 
măsurile luate pentru a investiga plângerile de maltratare gravă făcute de 
deținuți împotriva membrilor forțelor de intervenție în timpul intervenției din 
Penitenciarul Iași din data de 12 iulie 2016.  

 
 
69. Așa cum s-a menționat mai sus, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recunoaște că 
pot exista ocazii când este necesar ca echipele specializate de intervenție din 
exteriorul unității penitenciare să fie desfășurate pentru a restaura ordinea.  Cu toate 
acestea, aceste operațiuni ar trebui să fie atent gestionate cu o structură de 
comandă și control, care să se asigure că răspunsul echipelor de intervenție este 
proporțional cu amenințarea cu care se confruntă și se aplică doar utilizarea minimă 
a forțelor necesare pentru restaurarea ordinii. Se înțelege de la sine că fiecare 
membru al echipei de intervenție ar trebui să fie identificat în mod vizibil, afișând pe 
uniforma și casca lor fie un nume, fie un număr.   

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
stabilească reguli de operare clare pentru comanda și controlul echipelor 
specializate de intervenție. În plus, membrii tuturor acestor echipe trebuie să 
fie clar identificați. 

 
 

d. violența între deținuți 
 
70. În timpul vizitei, delegația a confirmat prin documente mai multe cazuri de 
violență între deținuți prin care, în special, deținuții tineri au fost maltratați grav și 
abuzați sexual de către alți deținuți pentru perioade de timp prelungite în celulele 
lor.  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante relatează că este o obligație a autoritățile penitenciare să 
se asigure că toți deținuții sunt în siguranță și apărați. Acest lucru necesită atât 
implementarea măsurilor preventive efective cât și o reacție oportună ori de câte ori 
sunt detectate semne care indică violență între deținuți.  

                                                   
50 Tumefierea creștetului capului (diametru de 3 cm cu o excoriație de 1cm); vânătaie 
gălbuie în regiunea temporală dreaptă (4 cm x 3 cm); vânătaie gălbuie pe partea 
dreaptă (16 cm x 1,5 cm); trei vânătăi mov gălbui liniare pe umărul drept (care măsoară 
12 cm x 1,5 cm la 10 cm x 1,5 cm); o vânătaie mov gălbuie pe brațul drept inferior (cu 
dimensiunea de 20 cm x1 cm); vânătaie mov gălbuie pe omoplatul drept (7 cm x 1 
cm).   
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71. La Penitenciarul Bacău, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a trebuit să 
intervină pentru a scoate trei deținuți vulnerabili dintr-o celulă de admitere unde au 
fost grav abuzați, inclusiv sexual.51 Delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a fost 
anunțată despre această situație de un deținut care a fost în celula de admitere și 
care a fost martor la violența între deținuți.  Toți cei trei tineri erau terifiați și inițial au 
negat că a avut loc vreun abuz până la momentul în care delegația i-a dus într-un 
loc sigur. Unuia din cei trei, care a fost examinat de medicul delegației, i s-au ras 
forțat antebrațele și picioarele, și i s-au produs mai multe leziuni conforme cu 
acuzația sa conform căreia ar fi fost lovit cu pumnii, picioarele, pălmuit și aruncat pe 
podea.  Ulterior, a fost trimis la Institutul de Medicină Legală pentru a fi examinat. 

 
Un alt tânăr cu care s-a întâlnit delegația Penitenciarului Bacău a afirmat că 

a fost abuzat în mod repetat de colegii de celulă de-a lungul mai multor luni fără ca 
autoritățile penitenciare să acționeze pentru a opri acest lucru. La scurt timp după 
ce a ajuns în penitenciar, tânărul a fost lovit cu o bară de metal în regiunea capului 
de un alt deținut la jumătatea lunii septembrie 2017, În decembrie 2017, a fost 
reintrodus în aceeași celulă cu atacatorul care, împreună cu alți doi deținuți, au 
început să îl abuzeze în mod grav în grupul sanitar în perioada 24 decembrie 2017 
- 1 ianuarie 2018.  A fost lovit cu pumnii și cu o tijă de metal, i s-au legat mâinile și 
picioarele și a fost violat prin sex oral. Doi dintre atacatori au fost mutați din cameră 
la data de 2 ianuarie 2018. Cu toate acestea, cel de-al treilea l-a atacat din nou de 
mai multe ori, lovindu-l inclusiv cu pumnii în cap și abuzându-l sexual (cel mai 
probabil, inclusiv viol prin sex oral și anal) în timp ce era într-o stare de conștiință 
redusă. La data de 8 ianuarie 2018, tânărul a reușit să iasă din celulă și s-a prezentat 
la serviciul medical unde a fost examinat de medic și de o asistentă medicală, dar 
nu a fost îngrijit corespunzător;52 leziunile sale nu au fost înregistrate și nu a fost 
trimis la un specialist.  Deși făptuitorii au fost identificați și s-a cunoscut faptul că au 
bătut, de asemenea, alți tineri în aceeași celulă în timpul aceleiași perioade 
(delegația a primit cel puțin încă cinci acuzații clare) și au existat cel puțin două 
declarații de martor prin care se confirmă abuzul fizic și sexual, poliția i-a comunicat 

                                                   
51 Contrar afirmației făcute în răspunsul Guvernului României din 22 mai 2018, niciunul 
din cei trei deținuți nu a fost identificat de personalul Penitenciarului Bacău ca fiind 
vulnerabil sau că ar fi fost abuzat înainte de intervenția delegației Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante. Doar la insistențele delegației Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante au fost scoși din 
celula de admitere și duși într-o locație sigură. Este adevărat că unul dintre deținuți a 
fost dus la serviciul medical după ce a fost interogat de delegație deoarece avea un 
ochi vizibil vânăt.  Cu toate acestea, acest lucru nu a avut drept rezultat măsuri de 
protecţie luate față de acesta. 
52 La data de 9 ianuarie 2018 (la o zi de la raportarea abuzului), acesta a fost examinat 
de psihologul penitenciarului pentru efectuarea examinării noului pacient în ciuda 
faptului că a ajuns în penitenciar la data de 31 august 2017. În alte două sesiuni 
asigurate deținutului, mesajul principal în opinia sa împărtășită de psiholog a fost 
”încearcă să mergi mai departe deoarece așa este viața la închisoare”. 
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victimei că nu avea rost să facă o plângere fără probe.  Prin urmare, nu s-a început 
urmărirea penală (și doar unul din cei trei atacatori a primit vreun fel de sancțiune 
disciplinară). În mod clar, acest lucru este inacceptabil, iar urmărirea penală ar trebui 
să fie (re)deschisă. 

 
La Penitenciarul Galați, delegația a întâlnit un tânăr care a fost pus într-o 

celulă cu un alt deținut care îl ura. Acest deținut, împreună cu alți deținuți, după se 
pretinde, l-au legat pe tânăr în grupul sanitar (punându-i inclusiv o cârpă pe gură 
pentru a-l împiedica să țipe), l-au băgat în apă rece la duș și l-au bătut (lovituri cu 
pumnii, picioarele și bețele) și i-au ars mâna cu o brichetă. Ulterior, doi dintre acești 
deținuți l-au violat prin sex oral și anal. Acesta a anunțat personalul penitenciarului 
în următoarea dimineață și a fost trimis la spital pentru efectuarea unui examen 
medico-legal, și s-a anunțat poliția. Examenul medico-legal al leziunilor deținutului 
a fost detaliat și s-a efectuat o analiză detaliată a tomografiilor cerebrale și 
abdominale. Cu toate acestea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante este preocupat să observe 
că, deoarece nu s-au detectat urme de spermă, plângerea referitoare la viol nu a 
fost luată în considerare în mod serios întrucât se poate să existe penetrare anală 
și/sau orală fără să se detecteze spermă. Totodată, din certificatul medico-legal s-a 
constatat că nu s-a efectuat o examinare amănunțită a deținutului și nici nu s-au 
recoltat probe DNA din cavitatea orală, zonele relevante ale pielii (cum ar fi regiunea 
periorală și genitală). În plus, atunci când tânărul a revenit la Penitenciarul Galați la 
data de 16 februarie 2018, acesta a fost băgat singur într-o celulă pentru propria sa 
protecție, însă nu i s-a oferit niciun ajutor și nu i s-a oferit posibilitatea de a face 
exerciții în aer liber.  Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a recomandat să i se 
efectueze o analiză pentru detectarea infecțiilor transmise prin sânge și să i se ofere 
asistență psihologică, și să nu fie lăsat singur. 

 
 
72. Cele trei cazuri de mai sus sunt unele din cele mai extreme întâlnite de 
delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante, dar, în niciun caz, singurele. Mulți deținuți 
adulți din Penitenciarul Bacău au ridicat probleme cu privire la nivelurile ridicate de 
violență între deținuți și, în special, violență sexuală. De asemenea, o astfel de 
violență a fost evidentă în celelalte penitenciare vizitate atât din registrele de leziuni 
cât și din interogatoriile deținuților și ale personalului. Nu poate exista nicio 
impunitate pentru acțiuni violente în penitenciare, iar delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante le-a impus autorităților române la sfârșitul vizitei să înceapă urmărirea 
penală imediată în cazurile din Penitenciarul Bacău. Pe lângă bătăi, mulți deținuți 
tineri au declarat că hărţuirea şi intimidarea erau normale în cazul deținuților 
puternici care se serveau singuri din bunurile altor deținuți pe care le doreau.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante dorește să fie informat cu privire la 
măsurile de investigație și rezultatul investigațiilor efectuate în cazurile 
menționate mai sus de violență între deținuți din Penitenciarele Bacău și 
Galați. 
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73. În general, fiecare penitenciar ar trebui să implementeze o politică clară anti-
hărțuire și intimidare. În primul rând, este necesară implementarea procesului de 
evaluare a riscurilor generate de împărțirea celulei în fiecare penitenciar pentru 
fiecare persoană care intră în penitenciar (în special tineri) înainte de a fi plasați în 
celula de admitere (carantină) timp de 21 de zile.   În plus, toți deținuții ar trebui să 
fie testați psihologic pe perioada petrecută în celula de admitere. 

 
De asemenea, este esențial ca personalul penitenciarului să fie alert la 

semnele unor probleme și să fie atât fermi cât și instruiți corespunzător pentru a 
interveni.  O astfel de capacitate de intervenție va depinde, desigur, printre altele, 
de un raport adecvat personal/deținut (vezi și alineatele 125-127 de mai jos). În plus, 
sistemul penitenciar, în integritatea lui, poate necesita dezvoltarea capacității de 
asigurare a faptului că unele categorii de deținuți potențial incompatibile nu sunt 
cazate împreună. Constatările vizitei au stabilit că, în timp ce majoritatea 
personalului își ia în serios obligațiile de îngrijire față de deținuți, delegația a primit 
indicii clare la Penitenciarele Aiud, Bacău, Galați și Gherla privind faptul că anumiți 
membrii ai personalului nu au intervenit pentru a împiedica cazurile de violență între 
deținuți. S-au auzit acuzații clare conform cărora câțiva ofițeri din penitenciar au 
incitat la o astfel de violență în Penitenciarele Bacău53 și Galați. La Penitenciarul 
Iași, un deținut care a predat personalului un telefon mobil pe care l-a găsit la locul 
de muncă a fost mutat în altă celulă de către ofițerii din penitenciar împotriva voinței 
lui unde a fost lovit imediat cu pumnii și picioarele de către colegii de celulă pentru 
că a predat telefonul. Până nu i s-a solicitat acest lucru de către membrii delegației 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante, personalul aripii clădirii a intenționat să îl reintroducă în 
aceeași celulă în care a fost bătut.  În plus, personalul trebuie să aibă o abordare 
proactivă față de asigurarea faptului că deținuții, în special deținuții vulnerabili, din 
celulele aflate în responsabilitatea lor, nu sunt abuzați și, altfel, maltratați de alți 
deținuți. 

 
Abordarea efectivă a problemelor ridicate de violența între deținuți necesită 

implementarea unui risc individualizat și a unei evaluări a nevoilor, disponibilitatea 
unor membrii suficienți ai personalului și asigurarea faptului că personalul primește 
instructaje inițiale și avansate necesare pe tot parcursul carierei lor.  În continuare, 
deținuților trebuie să li se ofere un regim constructiv, cu o gamă de activități practice.   

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante critică însăși existența cazării în dormitoare 
cu capacitate mare; frecvent, așa cum s-a observat în penitenciarele vizitate din 
România, în astfel de dormitoare erau ținuți deținuți în condiții extrem de înghesuite 
și insalubre. Pe lângă lipsa intimității, Comitetul a constatat că riscul de intimidare și 
violență în astfel de dormitoare este mare, și că controlul corespunzător al 
personalului este extrem de dificil. În plus, o alocare corespunzătoare a deținuților 
individuali, pe baza unei evaluări a riscurilor și nevoilor de la caz la caz, devine o 

                                                   
53 Referitor la cazul din celula de admitere a Penitenciarului Bacău, un ofițer a fost 
auzit, așa cum se pretinde, atunci când i-a spus unuia dintre deținuții abuzați atunci 
când a plecat din celulă: ”Ai fost deja inițiat sexual?” 
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sarcină aproape imposibilă. În consecinţă, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a susținut de 
mult mutarea din dormitoarele de capacitate mare în unități de locuit mai mici. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
măsuri proactive pentru a combate violența între deținuți în lumina 
observațiilor de mai sus. O parte din strategia de combatere a violenței între 
deținuți și a hărțuirii și intimidării va trebui să includă investirea unor resurse 
mult mai mari în recrutarea personalului suplimentar și dezvoltarea 
profesionalismului și instruirii personalului precum și oferirea unui regim util 
și a unor condiții decente deținuților.  

 
 
74. De asemenea, Comitetul consideră că autoritățile române trebuie să se 
asigure că li se acordă un sprijin mai mare deținuților care pretind că au fost abuzați 
sexual de alți deținuți. Abuzul sexual este destinat să facă bărbații în cauză să nu 
se mai simtă ”bărbați” și să le insufle un sentiment profund de rușine.   Acest lucru 
s-a întâmplat cu toți deținuții cu care s-au întâlnit și care au invocat abuzuri sexuale. 
În consecință, este mai puțin probabil ca aceștia să le ridice problema acestei forme 
de abuz directorilor din penitenciare. Cu toate acestea, atunci când aceste acte de 
abuz ies la iveală, deținutului în cauză trebuie să i se ofere consiliere psihologică și 
îngrijiri medicale; acest lucru necesită o schimbare de atitudine din partea 
personalului medical, psihologilor și directorilor penitenciarelor care par prea dornici 
să nege existența abuzului sexual în rândul deținuților și să pedepsească victima 
prin altă inacțiune. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că serviciile medicale din penitenciar și conducerea penitenciarului 
sunt instruiți și echipați corespunzător pentru a asista victimele violenței 
sexuale.  

 
e. moartea în penitenciar și prevenirea sinuciderii (și auto-agresiunea) 

 
75. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că fiecare deces al unui deținut ar 
trebui să facă obiectul unei investigaţii amănunțite pentru a constata, printre altele, 
cauza morții, faptele care determină decesul, inclusiv factorii care contribuie la 
aceasta, și dacă decesul ar fi putut fi prevenit. Astfel de investigații sunt necesare 
pentru a identifica posibilele mijloace de îmbunătățire a sistemului de prevenire, 
precum și a oferi rudelor persoanei(persoanelor) decedate informații relevante cu 
privire la circumstanțele decesului.   
 
76. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a fost informată că, până la momentul 
vizitei, au existat 91 de decese în penitenciare în anul 2017 din care 9 au fost 
sinucideri. Delegația a examinat în detaliu un deces recent din Penitenciarul Aiud și 
două din Penitenciarul Iași. 
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i. La Aiud, deținutul PS s-a sinucis prin spânzurare la data de 13 iunie 2017. 
Deținutul în cauză a încerca deja de două ori să se spânzure la data de 20 
noiembrie și 5 decembrie 2016 și era cunoscut cu tulburare mixtă anxios-
depresivă și tulburare de personalitate antisocială. De asemenea, este 
interesant să se observe că, cu o săptămână înainte de sinucidere, la data 
de 7 iunie, medicul a înregistrat că avea un traumatism cerebral la ambele 
urechi și o excoriație la genunchiul stâng, iar medicul stomatolog a observat 
o suspiciune de fractură mandibulară (fractura a fost confirmată în raportul 
autopsiei).54 PS a refuzat să meargă la spital, iar o săptămână mai târziu, și-
a cusut buzele cu o sârmă, iar mai târziu, în aceea zi, la ora 22:00, a fost 
găsit spânzurat în grupul sanitar de către colegul lui de celulă.   

ii. La Penitenciarul Iași, deținutul PC a avut o moarte violentă la data de 28 iunie 
2017. Autopsia a indicat că a fost o consecinţă a ”traumatismului cranio-
cerebral combinat cu un hematom subdural, hemoragie subarahnoidă, rană 
anfractuoasă în regiunea craniană, contuzie a formațiunii "corpus callosum" 
a creierului, fractură facială la nivelul bolți craniene și fractură la baza 
craniului". Leziunile lui PC erau severe, de obicei fiind necesar un grad relativ 
de mare de forță.  Delegația a fost informată informal că PC a fost lovit în cap 
de un alt deținut (SVC) cu un cadru de mers în timp ce amândoi se aflau la 
infirmerie din motive de protecţie.  

 
iii. La Penitenciarul Iași, deținutul SVC (responsabil, după cum se pretinde, de 

decesul lui PC de la punctul ii de mai sus) a decedat la data de 2 octombrie 
2017 aparent din cauze naturale conform conducerii penitenciarului. Cu toate 
acestea, raportul autopsiei din 22 februarie 2018 concluzionează că decesul 
lui SVC a fost unul violent. Mai exact, decesul a fost provocat de ”insuficiență 
cardio-respiratorie acută cauzată de un traumatism cranio-cerebral care s-a 
materializat printr-o hemoragie extradurală, hematom subdural acut, 
hemoragie subarahnoidă datorată fracturii bazei bolții craniene care iradiază 
de la baza craniului.” Autopsia specifică că ”leziunile au fost cel mai probabil 
produse de un mecanism de cădere de la același nivel (cu un impact asupra 
părții temporale a capului) fie auto-induse, fie provocate de o altă persoană 
în urma unui eveniment care trebuie să facă obiectul unei investigaţii.”  

 
Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a avut impresia distinctă că 
angajații Penitenciarului Iași nu au dorit să discute acest caz. Dosarul său 
indică faptul că la data de 31 mai 2017 a afirmat că a fost abuzat sexual, iar 
examenul medico-legal de la acel moment se pare că a confirmat faptul că a 
avut loc o penetrare anală. A fost mutat la infirmerie ca măsură de protecție, 
dar, în următoarele șase luni până la data decesului, a schimbat cel puțin 12 
celule, fiecare mutare fiind însoțită de o notă privind o leziune în registrul 
medical. 

 

                                                   
54 Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a fost informată despre existența unor acuzații, 
inclusiv din partea membrilor personalului, că aceste leziuni suferite de PS au fost 
provocate de membrii echipei de intervenție. 
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77. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că se efectuează o investigaţie amănunțită în mod sistematic a fiecărui 
deces din penitenciar de către o autoritate independentă a sistemului 
penitenciar pentru a determina, printre altele, cauza decesului, inclusiv orice 
factori care contribuie la acesta și dacă decesul ar fi putut fi prevenit. În plus, 
ar trebui să se efectueze o analiză a fiecărui deces din penitenciar pentru a lua 
în considerare ce lecții generale pot fi învățate pentru ca penitenciarul în care 
a avut loc decesul și dacă în caz de auto-provocare a decesului există măsuri 
sistemice la nivel național care trebuie luate. 

 
De asemenea, Comitetul ar dori să fie informat cu privire la rezultatul 

investigațiilor efectuate în cazurile menționate mai sus. În plus, ar dori să 
primească detalii cu privire la etapele investigaţiei stabilite pentru a determina 
circumstanțele decesului cu privire la cazul nr. (iii) de mai sus, inclusiv de ce 
a fost mutat în mod repetat în diferite celule în perioada 1 iunie - 2 octombrie 
2017. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să fie informat cu privire la 
rezultatele oricăror cercetări interne stabilite în urma deceselor de mai sus în 
vederea identificării acțiunilor sau omisiunilor care ar putea contribui la 
evitarea unor decese similare în viitor. 

 
 
78. Pe lângă cazul de suicid prin spânzurare examinat mai sus, delegația a 
analizat un alt astfel de caz de suicid în Penitenciarul Galați și, de asemenea, a 
întâlnit numeroase cazuri de auto-agresiune în acest penitenciar și alte penitenciare 
vizitate. Cu toate acestea, în ciuda obligației autorităților față de deținuți, solicitându-
le să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni cazurile de suicid și auto-
agresiune, nu a existat niciun program de suicid sau auto-agresiune implementat în 
niciunul dintre penitenciarele vizitate. Deținuților care se rănesc singuri nu li se 
acordă asistență medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere psihologică.   

Toate penitenciarele din România și, în special, penitenciarele care cazează 
deținuții în stare de arest preventiv trebuie să implementeze proceduri pentru 
identificarea deținuților care ar fi expuși riscului sinuciderii sau auto-agresiunii și un 
protocol pentru gestionarea deținuților identificați ca fiind expuși unui risc.  De la 
început, examinarea medicală la sosire și procesul de primire în integritatea lui au 
un rol important de jucat în prevenirea sinuciderii; efectuate corespunzător, ar trebui 
să asiste la identificarea celor expuși riscului și să elibereze o parte din anxietatea 
cu care se confruntă toți deținuții nou-veniți.  Procesul de examinare ar trebui să 
includă o evaluare a riscurilor de suicid cu ajutorul unui instrument de examinare 
identificat.55 În plus, este esențial ca prevenirea sinuciderilor, inclusiv identificarea 
persoanelor expuse riscului, să nu îi revină doar serviciului medical. Întregul 
personal al penitenciarului care intră în contact cu deținuții - și, ca prioritate, 
personalul care lucrează în unitățile de primire și admitere - ar fi trebuie să fie instruit 

                                                   
55 Inclusiv o listă de verificare cu întrebări standard, de ex. Instrumentul vienez pentru 
sinucideri în instituțiile de corecție sau "VISCI".   
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în recunoașterea semnelor de risc de sinucidere.  Partajarea informațiilor privind 
tendințele suicidale cu personalul din penitenciar ar trebui să aibă la bază 
consimțământul deținutului, dar există o amenințare iminentă de agresiune asupra 
deținutului aceste informații pot fi partajate cu personalul.   În acest sens, se observă 
că perioadele imediat următoare după admiterea în penitenciar, precum și înainte și 
după proces și, în unele cazuri, perioada prealabilă eliberării, sunt asociate cu un 
risc crescut de suicid.56  

 
În plus, este important ca acțiunile de auto-agresiune sau tentativă de suicid 

să nu fie tratate ca infracțiune disciplinară. Astfel de acțiuni necesită asistență 
acordată deținuților, și nu pedepse. Reglementările legale relevante ar trebui 
modificate în consecință (a se vedea și alineatul 131 de mai jos). 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că o abordare cuprinzătoare privind prevenirea și gestionarea 
sinuciderilor este implementată la Penitenciarele Aiud, Iași și Galați și alte 
penitenciare, luând în considerare observațiile de mai sus. Vezi, de asemenea, 
alineatul 131 de mai jos care recomandă ca acțiunile de auto-agresiune și 
tentativele de sinucidere să nu mai fie considerate ca infracțiune disciplinară. 

 
  

                                                   
56 Vezi de asemenea publicația Organizaţiei Mondiale a Sănătății. Prevenirea 
sinuciderilor în penitenciare și închisori 



64 
 

 
3. Condițiile de detenție 

 
a. regimul deținuților condamnați 

 
 
79. Sistemului penitenciar din România prevede patru regimuri de detenție 
diferite pentru deținuții condamnați conform articolelor 34-38 din Legea nr. 
254/2013, iar defalcarea la sfârșitul lunii decembrie 2017 a fost după cum urmează: 

• Regim de maximă securitate (8% din deținuți) care se aplică condamnaților 
la detențiunea pe viață, deținuților care execută o pedeapsă mai mare de 13 
ani, precum și persoanelor ”care prezintă risc pentru securitatea unității” 
(articolul 34 din Lege). Deținuții supuși acestui regim sunt sub stricta 
supraveghere a personalului și, în teorie, sunt cazați în celule individuale. Li 
se oferă activități de natură recreațională, educațională sau terapeutică în 
grupuri mici și pot fi implicați în lucrări executate în celulele lor (de ex. 
artizanat, coaserea pantofilor, etc.). 

 
• Regim închis (32% din deținuți) care execută o pedeapsă între 3 și 13 ani. 

Sunt cazați în celule cu ocupanți multipli și efectuează activități în grupuri. 
• Regimul semideschis (42% din deținuți) este aplicat automat deținuților care 

execută o pedeapsă de la 1 la 3 ani. Aceștia se bucură de un regim deschis, 
se pot mișca liber în unitate și pot efectua lucrări în atelierele dedicate din 
părțile dedicate ale unității. 

• Regimul deschis (18% din deținuți) se aplică deținuților care execută o 
pedeapsă de până la 1 an. De asemenea, această categorie de deținuți poate 
fi implicată în activități în afara perimetrului de detenție al unității. 

 
 
80. Regimul de detenție al unui deținut este stabilit de ”Comitetul de stabilire, 
individualizare și modificare a regimurilor de executare a pedepselor” (de ex. un 
comitet compus din directorul penitenciarului, șeful secției de tratament, psihologul, 
profesorul și un secretar) și se impune în mod normal după terminarea perioadei 
inițiale de admitere (de ex. 21 de zile). Deciziile comitetului menționat anterior pot fi 
contestate de deținut la judecătorul de supraveghere.  În plus, fiecare deținut trebuie 
să dispună de un plan de tratament individual și ar trebui să fie capabil să acceseze 
activitățile privind oferta de facilitare a nevoilor de reabilitare.  Comitetul revizuiește 
periodic regimul fiecărui deținut și poate dispune promovarea sau regresia regimului 
în baza unor criterii diferite (de ex. registrul disciplinar al deținutului, 
comportamentul, etc.).  

 
Din probele adunate de delegația Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, se pare că 
deținuții nu au fost implicați suficient în dezvoltarea planurilor lor de condamnare; 
într-adevăr planurile de condamnare erau foarte rudimentare și nu stabileau clar 
obiectivele pe care să le îndeplinească deținuții.  S-a pus prea mult accent pe 
trecerea diferitelor teste scrise pentru a obține credite.  În plus, comitetele de 
examinare nu au consultat deținuții înainte de a lua decizia cu privire la modificările 
”regimului”, ci pur și simplu i-au informat cu privire la concluzie. 
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Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante a recomandat ca autoritățile române să 
revizuiască modul în care se desfășoară planurile de condamnare individuale 
ale deținuților și revizuirile ”regimului” ținând cont de observațiile de mai sus.  

 
 
81. Activitățile privind oferta deținuților au depins de regimul în care au fost 
plasați. În toate penitenciarele vizitate, delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
observat că s-au depus eforturi pentru a prelungi gama de activități oferite 
deținuților.  Cu toate acestea, este evident că trebuie făcute mai multe pentru a le 
oferi deținuților activități practice în vederea pregătirii acestora pentru reintegrarea 
în comunitate. 

 
• La Penitenciarul Aiud, deținuților li s-au oferit 2-3 ore de exerciții în aer liber 

și accesul la sala de fitness o dată pe săptămână timp de o oră.  La momentul 
vizitei, munceau 309 deținuți, 152 coseau pantofi în celulele lor și 159 
angajați în diverse activități de întreținere a penitenciarului și distribuire 
alimente/în bucătărie precum și într-un atelier auto.  

 
• La Penitenciarul Gherla, era oferită o gamă similară de activități, cu 105 

deținuți care coseau pantofi în celulele lor și 145 desfășurau activități aferente 
penitenciarului.57 În ceea ce privește școlarizarea, 67 de deținuți au început 
anul școlar și 48 l-au finalizat în anul 2016/2017. 

 
• La Penitenciarul Iași, aproximativ 115 deținuți lucrau pentru un terț beneficiar 

(coseau pantofi, lucrări de construcții, tâmplărie, etc.) și 180 în activități 
aferente penitenciarului. 

 
• La Penitenciarul Galați, 75 de deținuți desfășurau activități aferente 

penitenciarului.  Delegația a primit feedback pozitiv referitor la funcționarea 
unei școli în care erau înscriși mai mulți de 100 de deținuți până la clasa a 
11-a. În general, 50% din deținuți erau implicați într-o activitate desfășurată 
în zilele săptămânii care dura una sau mai multe ore. De asemenea, erau și 
doi instructori de sport care desfășurau programe timp de 6-8 ore în zilele 
lucrătoare (terenul de fotbal sintetic recent amenajat a fost apreciat de 
deținuți). 

 
• La Penitenciarul Bacău, gama de activități disponibile a fost mai degrabă 

precară. În afară de unele lucrări de întreținere și în bucătărie, nu erau oferite 
locuri de muncă plătite. Principala activitate pentru femei a fost școlarizarea, 
cu 90 de femei care participau la clasele de învățământ primar și cursurile de 
alfabetizare de bază. Activitățile sportive erau limitate datorită lipsei de spațiu, 
dar un monitor sportiv desfășura cursuri în care erau înscrise 45 de deținute. 
Cu toate acestea, marea majoritate a deținuților condamnați (femei și tineri) 
nu erau împiedicați să desfășoare activitățile practice care le erau oferite. 

                                                   
57 Alte 46 de femei din centrul cu regim deschis de la Cluj lucrau într-o fabrică. 
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În toate penitenciarele vizitate, erau oferite diferite programe sociale 
(îmbunătățirea relațiilor cu familia și copiii, pregătirea pentru eliberare) și 
cursuri educaționale (geografie, literatură, istorie, educație civică etc.) prin 
care deținuții puteau obține credite. Cursurile erau de obicei de o oră pe 
săptămână și durau trei luni. De asemenea, fiecare penitenciar avea un 
serviciu de psihologie care oferea diverse cursuri de comportament (cum ar 
fi abordarea dependenței, agresiunii, violenței și alegerilor personale) care 
erau de obicei de 24 de sesiuni de câte 90 de minute fiecare pe o perioadă 
de șase luni. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
continue dezvoltarea gamei de activități practice (muncă, profesie, educație, 
sport și recreere) oferită deținuților. Trebuie făcute eforturi speciale pentru a 
se asigura că tinerilor li se oferă o stimulare zilnică care ar trebui să includă 
activități fizice. 

 
 

b. regimul deținuților aflați în arest preventiv (bărbați și femei) 
 
 
82. Regimul oferit deținuților aflați în stare de arest preventiv rămâne în practică 
foarte precar. Deținuții aflați în stare de arest preventiv sunt blocați în celulele lor 
timp de peste 21 de ore pe zi pentru mai multe luni cu acces limitat la activități 
practice. 

 
În toate unitățile vizitate, singura activitate care li se oferea zilnic deținuților 

aflați în stare de arest preventiv era accesul la exercițiile în aer liber pentru una până 
la două ore. Nicio activitate regulată nu a fost oferită deținuților în afară de câteva 
ore de cursuri de învățământ în fiecare lună; posibilitatea de a accesa lucrări și 
activități practice așa cum se prevede la articolul 122 (2) 2 din Legea nr. 254/2013 
nu a văzut încă lumina zilei. Își petreceau zilele citind, ascultând la radio, jucând 
jocuri de masă și uitându-se la televizor. Ținând seama de supraaglomerarea 
extremă din multe celule în care sunt cazați deținuții aflați în stare de arest preventiv 
din penitenciarele vizitate în care mulți deținuți aveau un spațiu de locuit de doar 
1,5-2 m2 fiecare, există o mai mare necesitate de a asigura mai mult timp în afara 
celulei.  

În cel de-al 26-lea Raport General publicat în aprilie 2017, Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante abordează în detaliu problema arestului preventiv.58 Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante consideră că nu este acceptabil să se închidă deținuții în celulele lor 
timp de peste 22 de ore pe zi și să îi lase să se descurce cum pot timp de mai multe 
luni la rând.  În schimb, scopul ar trebui să fie asigurarea faptului că deținuții aflați 

                                                   
58 Vezi cel de-al 26-lea Raport General al Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante: Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante/Inf (2017) 5, alineatele 52 - 73. 
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în stare de arest preventiv pot să petreacă o parte rezonabilă din zi (de ex. peste 
opt ore) în afara celulelor lor, angajați în activități practice de tip variat (muncă, de 
preferință cu valoare profesională, educație, sport, agrement / asociere).  Cu cât 
este mai lungă perioada de arest preventiv, cu atât mai variat ar trebui să fie regimul. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
plănuiască și să implementeze un regim cuprinzător de activități în afara 
celulei pentru deținuții aflați în stare de arest preventiv (scopul ar trebui să fie 
ca deținuții să petreacă 8 ore în afara celulelor lor în fiecare zi). O măsură 
imediată ar fi să li se ofere tuturor deținuților cel puțin două ore de exerciții în 
aer liber pe zi în curțile de dimensiuni rezonabile care sunt decorate și 
echipate corespunzător cu mijloace de odihnă și adăpost de ploaie sau soare. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să i se aducă la cunoștință 
activitățile zilnice oferite tinerilor aflați în stare de arest preventiv din 
penitenciarele Bacău și Galați. 

 
 

c. regimul de maximă securitate 
 
 
83. După cum s-a menționat mai sus, regimul de maximă securitate se aplică 
deținuților care execută o pedeapsă cu detențiunea pe viață sau pedepse mai mari 
de 13 ani, precum și deținuților care prezintă un riscul pentru securitatea unității.  
”Comitetul pentru stabilirea, individualizarea și modificarea regimurilor de executare 
a pedepselor” este autorizat conform articolului 40 din Legea nr. 254/2013 să 
reevalueze regimul aplicat deținuților condamnați la detențiune pe viață după 6,5 
ani și pentru alți deținuți după ce au executat o cincime din pedeapsa lor.  
Reevaluările sunt efectuate anual. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante continuă să aibă îndoieli serioase cu privire 
la organizarea și revizuirea regimului de maximă securitate.59 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante a pledat împotriva alocării sistematice a 
deținuților în regim de înaltă securitate bazate doar pe pedeapsa lor. O astfel de 
abordare este în opoziție cu principiul acceptat în general că infractorii sunt 
încarcerați ca pedeapsă, și nu pentru a primi o pedeapsă. În plus, durata sentinței 
nu are neapărat legătură cu nivelul de risc pe care îl reprezintă un deținut din 
interiorul unui penitenciar.  În schimb, plasarea deținuților în regim de maximă 
securitate ar trebuie să fie decisă după o perioadă de evaluare într-un loc normal și, 
în toate cazurile, pe baza unei evaluări psihologice și, dacă este necesar, psihiatrice 

                                                   
59 Vezi raportul privind vizita din anul 2014: Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante/Inf (2015) 31, 
alineatele 70 și 77. 



68 
 

complete a deținutului.60 
 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
revizuiască politica de plasare automată în regim de maximă securitate în 
vederea introducerii unui sistem bazat pe o evaluare individuală a riscurilor 
comportamentului deținutului și a amenințării la adresa siguranței și 
securității personalului și a altor deținuți. 

 
84. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recunoaște că, în fiecare stat, va exista un 
anumit număr de deținuți considerat ca având un risc de securitate foarte mare și, 
prin urmare, ca impunând condiţii speciale de detenție. În România, riscul mare de 
securitate perceput al acestor deținuți rezultă din natura infracțiunilor pe care le-au 
săvârșit, precum modul în care reacționează la constrângerile vieții în penitenciar. 
Acest grup de deținuți ar trebui să reprezinte o porțiune foarte mică din întreaga 
populație din penitenciar, așa cum se întâmplă în România (8%). Cu toate acestea, 
acesta este un grup care reprezintă o îngrijorare specială pentru Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante, deoarece nevoia de a lua măsuri excepționale față de acești deținuți 
aduce după ea un risc mai mare de tratament inuman. 

 
În consecință, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a susținut că deținuții care 
prezintă un risc de securitate foarte ridicat ar trebui să beneficieze, în cadrul 
unităților lor de detenție, de un regim relativ relaxat prin compensații pentru situația 
lor gravă de detenție.  În special, ar trebui să fie capabili să se întâlnească cu ceilalți 
deținuți din unitate și să li se acorde o bună opțiune în privința activităților. Trebuie 
depuse eforturi speciale pentru a dezvolta o bună atmosferă internă în cadrul 
unităților cu securitate ridicată. Scopul ar trebui să fie construirea relațiilor pozitive 
dintre personal și deținuți. Acest lucru este în interesul nu numai al tratamentului 
uman al ocupanților unității, ci și al menținerii controlului și securității efective și a 
siguranței personalului.  

 
În plus, existența unui program satisfăcător de activități este la fel de 

importantă - dacă nu mai importantă - într-o unitate cu securitate ridicată așa cum 
se întâmplă în unitățile normale. Poate contracara mai mult efectele dăunătoare 
personalității deținutului de a trăi într-o atmosferă asemănătoare cu o bulă a unei 
astfel de unități. Activitățile oferite ar trebui să fie cât mai diverse posibil (educație, 
sport, activități cu valoare profesională, etc.). În ceea ce privește, în special, munca, 
este clar că considerentele de securitate pot exclude multe tipuri de activități care 
se regăsesc în unitățile penitenciare normale. Totuși, acest lucru ar trebui să 
însemne că doar activitățile dificile sunt oferite deținuților. 

                                                   
60 Vezi recomandarea CM/Rec (2014) 3 a Comitetului Ministerelor Consiliului Europei 
privind infractorii periculoși și cel de-al 25-lea Raport General al Comitetului European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
publicat în aprilie 2016 privind situația deținuților condamnați la detențiune pe viață - 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante/Inf (2016) 10, alineatele 74 - 82. 
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85. În cele patru penitenciare vizitate în anul 2018 în care erau ținuți deținuții în 
regim de maximă securitate, marea majoritate a deținuților erau închiși în celulele 
lor timp de 22 de ore pe zi cu o oră de exerciții în aer liber și o oră (în medie) de 
activități (cursuri socio-educative). Datorită supraaglomerării din toate 
penitenciarele, deținuții în regim de maximă securitate nu erau închiși singuri în 
celulele lor așa cum prevede legea - care este la fel de bine, altfel majoritatea ar fi 
fost ținuți de fapt la izolare. Cu toate acestea, regimul precar exacerbat de lipsa 
relațiilor pozitive cu personalul și prezența membrilor echipei de intervenție a 
însemnat că aceste unități adesea operau ca blocuri suplimentare de pedeapsă pe 
lângă sentința pronunțată de instanțe. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că autoritățile române ar trebui să 
revizuiască modul în care funcționează unitățile pentru deținuții în regim de maximă 
securitate. Un deținut care este considerat un pericol pentru comunitate și este 
condamnat la o pedeapsă mare cu închisoarea nu reprezintă neapărat o amenințare 
specifică în mediul penitenciarului. Deținuții cu sentințe lungi doresc adesea un 
mediu stabil deoarece cunosc faptul că trebuie să execute o pedeapsă mare. Din 
acest motiv, într-un mediu cu securitate ridicată (iar comitetul recunoaște că există 
nevoia de a îmbunătăți infrastructura în multe penitenciare române) deținuților în 
regim de maximă securitate ar trebui să li se ofere un regim mai deschis. Scopul ar 
fi să-și petreacă 8 ore pe zi în afara celulelor lor și să se angajeze în activități 
educative, sportive, lucrative, profesionale și de recreere. 

 
Multor deținuți aflați în regim de maximă securitate (în special, la 

Penitenciarul Aiud și Gherla) li se ofereau locuri de muncă, coseau pantofi în 
celulele lor.  Cu toate acestea, ar trebui să li se ofere și oportunități pentru a participa 
la activități educative, sportive și de recreere și de a se asocia cu alți deținuți. În 
acele penitenciare în care sunt disponibile mai puține locuri de muncă (cum ar fi 
Penitenciarele Galați și Iași), ar trebui să se pună un accent mai mare pe formarea 
profesională și educație, precum și pe sport și recreere. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
revizuiască modul în care se aplică regimul de maximă securitate în vederea 
oferirii deținuților supuși acestui regim a unei perioade de timp petrecute în 
afara celulelor și a unei game mari de activități, precum și posibilitatea 
asocierii în interiorul aripilor lor, în lumina observațiilor de mai sus.   

 
 
86. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recunoaște că autoritățile române au 
implementat o procedură de revizuire anuală a plasărilor în regim de maximă 
securitate, iar decizia Comitetului poate fi contestată la judecătorul de 
supraveghere. Cu toate acestea, constatările vizitei au indicat că procedura a fost 
formalistă, Președintele Comitetului informând pur și simplu deținutul despre decizia 
extinderii regimului fără argumente sau oportunitatea deținutului de a se exprima.  
În plus, articolul 40(12) din Legea nr. 254/2013 nu prevede ca toți deținuții să fie 
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audiați de Comitet atunci când se discută cazul lor. 
 

În plus, nu erau implementate planuri individuale de condamnare elaborate 
cu participarea deținutului în cauză, care conțineau scopuri clare care trebuie 
îndeplinite. În schimb, deținuții participau la anumite cursuri pentru a obține credite, 
în mod ideal pentru a obține un privilegiu, cum ar fi o vizită suplimentară, dar adesea 
deoarece săvârșeau o infracțiune disciplinară și trebuiau să restituie un deficit de 
puncte dacă doreau să facă progrese în regimul lor.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că revizuirea deținuților în regim de 
maximă securitate ar trebui efectuată la fiecare șase luni și că o astfel de revizuire 
ar trebui să se bazeze întotdeauna pe o evaluare continuă a fiecărui deținut de către 
personalul instruit în mod special să efectueze o astfel de evaluare. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca ”Comitetul pentru 
stabilirea, individualizarea și modificarea regimurilor de executare a 
pedepselor” să furnizeze întotdeauna un raționament scris pentru continuarea 
sau progresul regimului fiecărui deținut și că procedura include un schimb de 
opinii cu deținutul în cauză. Dispoziția legală relevantă ar trebui să se modifice 
în consecință. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă stabilirea unui plan 
individual de condamnare pentru fiecare deținut în regim de maximă 
securitate cu obiective clar definite și care este revizuit periodic. 

 
De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar aprecia 
observațiile autorităților române privind reducerea treptată a sistemului actual 
de puncte.  

 
87. În ceea ce privește procedura de stabilire a desemnării unui deținut ca 
prezentând un risc ridicat61, părea să fie precipitată uneori, pe baza unui singur 
incident (care ar putea să nu implice o agresiune fizică) mai degrabă decât o 
evaluare a deținutului pe baza unei evaluări amănunțite individuale a riscurilor.  
Având în vedere că consecințele desemnării cu risc ridicat au însemnat că un deținut 
a fost încătușat de fiecare dată când a părăsit celula și a fost întotdeauna escortat 
de doi membri mascați ai echipei de intervenție pentru o perioadă de cel puțin șase 
luni, dar de obicei mult mai mult, o astfel de măsură părea disproporţionată. Pentru 
un număr de deținuți, măsura a fost menținută timp de mulți ani, indiferent de 
comportamentul deținutului, dar întotdeauna cu trimitere la fiecare extindere a 
motivului inițial.62 Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

                                                   
61 Definiția riscului ridicat este stabilită la articolul 24 din Legea nr. 254/2013 și articolul 
27 din Regulamentul de implementare. 
62 La Penitenciarul Gherla, un deținut condamnat la 25 de ani de închisoare în anul 
2013 a fost ținut în regim de maximă securitate cu clasificare de risc ridicat până la 10 
zile înainte de vizita delegației. De la sosirea lui în Penitenciarul Gherla în anul 2011, 
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sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că dacă un deținut ar putea fi 
considerat ca prezentând un risc ridicat, poate fi adecvat ca deținutul să fie escortat 
de unul sau mai mulți ofițeri obișnuiți din penitenciar ori de câte ori părăsește celula. 
Cu toate acestea, în mediul securizat al regimului de maximă securitate și al 
penitenciarului, utilizarea cătușelor ar trebui să fie o măsură excepțională. De 
asemenea, deținuții nu ar trebui să fie încătușați în timpul consultațiilor medicale. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
revizuiască modul în care sunt desemnați deținuții cu risc ridicat. În plus, se 
recomandă ca politica de încătușare a deținuților cu risc ridicat să fie revizuită 
corespunzător pentru a se asigura că o astfel de măsură este cu adevărat 
excepțională și are la bază o evaluare individuală și cuprinzătoare a riscurilor 
efectuată de personalul instruit corespunzător. În plus, ar trebui să se ia 
măsuri imediate pentru a pune capăt practicii de menținere a deținuților cu 
risc ridicat încătușați în timpul consultației medicale (precum și orice alte 
audieri). 

 
 
d. condiții materiale 

 
 
88. Condițiile materiale din toate penitenciarele vizitate ar putea fi considerate ca 
fiind în general precare. Administrația Națională a Penitenciarelor și administrația 
locală a penitenciarelor au fost în general mult mai conștiente de deficiențe. Cu toate 
acestea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante dorește să ofere o prezentare generală scurtă 
a situației din fiecare unitate vizitată deoarece consideră că este necesară o acțiune 
urgentă pentru a aborda anumite constatări. 

 
 
89. La Penitenciarul Aiud, s-au întreprins un număr de inițiative de către 
conducere pentru a îmbunătăți condițiile din unitate, cum ar fi renovarea bucătăriei, 
echiparea a mai mult de jumătate din celule cu televizoare noi și instalarea de 
telefoane în fiecare celulă. Cu toate acestea, acest lucru nu ar putea ascunde faptul 
că în clădire era frig, aceasta era austeră și dărăpănată, compusă dintr-un sistem 
de încălzire cu aburi învechit, cu scurgeri multiple.   Celulele erau în general într-o 
condiție precară cu pereți cojiți, acces redus la lumina naturală și ventilație 
inadecvată; în plus, celulele din secția E1 erau vizibil umede și aveau mucegai pe 
pereți. Dotările colective separate pentru dușuri în plan deschis nu ofereau intimitate 
și erau într-o stare precară. În plus, mulți tineri s-au plâns că erau adesea intimidați 
verbal la dușuri de deținuții mai în vârstă. 

                                                   
a fost ținut singur într-o celulă. Fiecare revizuire de către Comitet a susținut 
clasificarea de risc ridicat pe baza unei evadări din penitenciar în Grecia în anul 1993 
și faptul că a săvârșit infracțiunea cu o armă. Nu a avut sancțiuni disciplinare la Gherla 
și a participat la mai mult de 60 de cursuri. Delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante s-a 
întâlnit cu alți astfel de deținuți în regim de maximă securitate clasificați ca fiind cu risc 
ridicat. 
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Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante a luat act de faptul că secțiile 7 și 8 ale 
penitenciarului vor fi deconectate de la sistemul de încălzire cu aburi și că se va 
monta un sistem electric de încălzire centralizată. Cu toate acestea, ținând seama 
de starea clădirilor, se consideră că ar putea fi mai economic să se închidă 
penitenciarul decât să se investească resursele necesare pentru a se asigura că 
poate asigura condiții decente de trai și condiții de muncă adecvate pentru personal. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante ar aprecia comentariile autorităților 
române în această chestiune. Dacă penitenciarul va rămâne operațional, 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se investească resurse 
considerabile pentru a îmbunătăți sistemul de încălzire pentru a menține 
celulele la o temperatură adecvată și a renova celulele. În plus, ar trebui luate 
măsuri pentru a preveni agresarea deținuților, în special a celor tineri (de ex. 
prin gestionarea timpilor de duș separați). 

 
 
90. La Penitenciarul Bacău, condițiile materiale din unitatea cu regimuri deschise 
și semideschise construită recent pentru tineri, finanțată de Guvernul norvegian, ar 
putea fi considerate acceptabile.  Celulele cu ocupanți multipli aveau o dimensiune 
suficientă (spațiu de locuit de 4 m² pe deținut, exclusiv grupul sanitar) și aveau acces 
corespunzător la lumina naturală sau la lumina artificială.  Celulele erau echipate cu 
patru seturi de paturi suprapuse, o masă și scaune și un grup sanitar separat. 

 
Din contră, cei 18 tineri din arest preventiv63 erau ținuți într-o singură celulă 

dărăpănată și suprapopulată care măsura doar 26 m² (de ex.  spațiu de locuit de 1,5 
m² pe deținut). Celei trei seturi de paturi suprapuse duble și două seturi de paturi 
suprapuse triple erau împinse unele lângă altele pentru a încerca și asigura un pic 
de spațiu comun în celulă. Grupul sanitar era format din două chiuvete, un duș 
deschis (furtunul dușului nu funcționa) și o toaletă care nu avea lumină la momentul 
vizitei. Tinerii erau închiși în celulele lor timp de 20-22 de ore pe zi timp de mai multe 
luni. Situația lor era similară cu cea a animalelor în cușcă, iar delegația a observat 
pentru sine ritmul forfotei deținuților din interiorul celulei și tensiunea palpabilă din 
ea. Aceste condiții nu sunt numai inacceptabile în sine, dar contribuie direct și la 
potențialul de violență gravă între deținuți (vezi alineatul 71 de mai sus). 

 
Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante a solicitat să se ia măsuri imediate pentru 
a le îmbunătăți situația, atât prin reducerea numărului de tineri din celulă, cât și prin 
oferirea unui acces mai mare la activitățile din afara celulei. Având în vedere că 
unitatea în regim deschis și semideschis pentru tineri opera la o capacitate de doar 
60-70%, trebuie luată în considerare alocarea a două până la trei celule din această 
unitate pentru cazarea tinerilor aflați în arest preventiv.  Acest lucru ar aborda 
problema suprapopulării și condițiile precare și, de asemenea, ar asigura mai multe 

                                                   
63 Alți doi tineri acuzați de hărțuire și intimidare și bătăi asupra colegilor deținuți erau 
ținuți în Secția 3. 
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opțiuni pentru distribuirea tinerilor aflați în arest preventiv pe baza unei evaluări 
corespunzătoare a riscurilor și nevoilor. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se ia măsuri urgente 
pentru a le oferi tinerilor aflați în stare de arest preventiv din Penitenciarul 
Bacău condiții de trai sigure și decente, în lumina observațiilor și constatărilor 
de mai sus.   De asemenea, Comitetul ar dori să primească observațiile 
autorităților privind utilizarea capacității unității în regim deschis și 
semideschis pentru plasarea tinerilor în arest preventiv.  

 
91. De asemenea, situația deținuților adulți în arest preventiv a fost în special 
precară. Spațiul de locuit acordat acestora în celule cu ocupanți multipli a variat de 
la 2m² la 1,25m² fiecare.64 Toate celulele au avut unul sau mai multe seturi de paturi 
suprapuse triple ceea ce însemna că persoanele care dormeau în patul de sus nu 
se puteau ridica fără a se lovi cu capul de tavan, iar, într-o celulă, 22 de deținuți 
împărțeau 20 de paturi.   Celulele erau într-o stare proastă. Saltelele erau infestate, 
iar mulți deținuți care s-au întâlnit cu delegația prezentau mușcături de ploșnițe pe 
tot corpul. Grupurile sanitare aveau mucegai pe tavan și pereți, țevile erau ruginite 
și multe instalaţii erau sparte.  Apa caldă era oferită timp de o oră pe zi. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
măsuri imediate pentru a reduce suprapopularea extremă în unitatea de arest 
preventiv pentru bărbaţi din Penitenciarul Bacău. Este important ca fiecărui 
deținut să i se aloce propriul pat.  

 
În plus, ar trebui să se întreprindă un program de renovare în 

penitenciar, coroborat cu decongestionarea celulelor, îmbunătățirea 
grupurilor sanitare (eliminarea mucegaiului, furnizarea unor noi instalaţii, 
repararea conductelor) și să se îmbunătățească starea celulelor (dezinfecția 
cearșafurilor și saltelelor, asigurarea unei mese și a scaunelor pentru deținuți 
pentru a servi masa și un spațiu individual care se încuie). 

 
 
92. La Penitenciarul Galați, blocul de cazare din secolul al XIX-lea era într-o stare 
generală de dărăpănare. Celulele de la parter, în care erau cazați deținuții în regim 
de maximă securitate, erau într-o stare precară vizibilă:  în celule era frig (11°C) și 
umiditate (condensul se scurgea pe pereți), cadrul paturilor era ruginit, iar saltelele 
erau clar infestate și umede; grupurile sanitare erau în general urât mirositoare, 
aveau mucegai pe pereți, conductele erau ruginite, iar instalaţiile erau sparte. Mulți 
deținuți s-au plâns că aveau apă caldă doar o oră de două ori pe săptămână și că 
apa conținea multe sedimente.    De asemenea, părea a fi o regulă strictă care le 
interzicea deținuților să aducă așternuturi colorate de acasă dacă cearșafurile nu 
erau albe iar păturile nu erau albastre.  Având în vedere starea așternuturilor din 
penitenciar, această regulă pare mai degrabă disproporțională și trebuie 
revizuită.   În plus, toate celulele ar trebui să fie echipate cu masă și scaune și un 
spațiu care se încuie în care deținuții să își păstreze bunurile. 

                                                   
64 De exemplu, 22 de deținuți în 33m² și 14 până la 16 deținuți în 20m². 
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Câteva celule au fost renovate recent și asigurau condiții acceptabile.  Cu 

toate acestea, aceste celule erau echipate cu patru seturi noi de paturi suprapuse 
triple care nu permitea îndepărtarea patului de sus. Deși suprapopularea rămâne o 
problemă în penitenciar, aceasta s-a redus semnificativ și nu a mai fost necesar ca 
celulele să aibă 12 paturi. La momentul vizitei, delegația a constatat că celulele care 
măsoară 16,5m² (exclusiv grupul sanitar separat), cazau maxim 8 persoane. În 
acele celule ocupate de deținuți în regim de maximă securitate, numerele nu erau 
niciodată mai mari decât 4, care ar trebui să fie nivelul maxim de ocupare pentru 
celulele cu astfel de dimensiuni. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă luarea unor măsuri urgente 
pentru a renova celulele (inclusiv în ceea ce privește menținerea unei 
temperaturi adecvate în celule) în Penitenciarul Galați și ca nivelurile de 
ocupare să se reducă mai mult pentru a se asigura că tuturor deținuților li se 
oferă un spațiu de locuit de 4m² în celulele cu ocupanți multipli (exclusiv 
grupurile sanitare). Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să primească 
o actualizare referitoare la starea celulelor din Penitenciarul Galați.  De 
asemenea, ar dori să fie informat cu privire la propunerile de construcție a 
unui nou bloc de cazare și implicațiile structurii existente. 

 
 
93. La Penitenciarul Gherla, condițiile materiale din zonele de cazare au fost 
îmbunătățite în anul 2010 și, din nou, în anul 2016, atunci când s-au instalat noi 
ferestre în toate celulele, rezultând astfel o mai bună izolație și costuri mai reduse 
cu încălzirea.  În plus,  majoritatea celulelor au fost revopsite recent, iar unele 
perdele de intimitate montate în zona dușurilor comune.   Cu toate acestea, celulele 
din secțiile 3, 4 și 8 erau într-o stare precară cu pereți decojiți și ventilație slabă, 
încălzire insuficientă, și grupuri sanitare dărăpănate cu conducte de apă sparte și 
faianță spartă.   De asemenea, celulele nu erau echipate cu sonerie. 
Suprapopularea a fost evidentă în multe celule cu șase deținuți în 12m² în secția de 
maximă securitate și 16 deținuți în 38m² în celulele cu regim închis. 

 
 
94. Referitor la Penitenciarul Iași, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a primit confirmarea de 
la data vizitei că Blocul A, în care erau cazați în mare 600 de deținuți la momentul 
vizitei, în dormitoare supraaglomerate, a fost închis și va fi ras de pe fața pământului.    
Ar trebui să se construiască un nou bloc de cazare. Acestea sunt niște vești pozitive 
având în vedere starea blocului A. 

 
În ceea ce privește Blocul B, în care erau cazați deținuții în regim de maximă 

securitate, arest preventiv, admitere și tranzit, există o nevoie de renovare a 
celulelor dincolo de doar albirea pereților. În multe celule, instalațiile sanitare erau 
sparte, saltelele erau infestate și se puteau observa gândaci. Umiditatea din celule 
însemna că saltelele erau adesea umede, ceea ce nu ducea la o bună sănătate a 
deținuților. Este un lucru pozitiv faptul că suprapopularea celulelor s-a redus 
semnificativ în lunile de dinaintea vizitei; cu toate acestea, trebuie făcute eforturi 
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suplimentare deoarece în anumite celule cu o suprafață de 16m² erau cazate 5 sau 
6 persoane.   

 

95. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca celulele și grupurile 
sanitare din Secțiile 3, 4 și 8 ale Penitenciarului Gherla și din Blocul B al 
Penitenciarului Iași să fie renovate și ca să se depună eforturi în ambele unități 
pentru a se reduce nivelul de ocupare în vederea asigurării faptului că tuturor 
deținuților li se asigură un spațiu de locuit de minim 4 m² fiecare în celulele cu 
ocupanți multipli (exclusiv grupurile sanitare).  

 
În general, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
autoritățile române să instruiască toate penitenciarele în vederea eliminării 
paturilor suplimentare din celule de îndată ce devin decongestionate pentru a 
le oferi deținuților mai mult spațiu de locuit. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să primească informații cu 
privire la noul bloc de cazare care se va construi pentru a înlocui Blocul A al 
Penitenciarului Iași, inclusiv ocuparea destinată și data propusă a deschiderii. 

 
 
96. În ceea ce privește mâncarea din penitenciarele vizitate, delegația a putut 
observa încă o dată porțiile insuficiente și inadecvarea regimului cu o cantitate mică 
de fructe și legume, mese mult prea grase și o cantitate mare de amidon (în principal 
pâine și cartofi).    Mulți deținuți cu care s-a întâlnit s-au plâns de mâncare și au 
declarat că nu mâncau mâncarea oferită de penitenciare și se bazau pe familiile lor 
și pe cantina penitenciarului. Acest lucru se întâmpla, în special, în Penitenciarul 
Bacău unde mâncarea care provenea din bucătăria temporară era aproape 
neconsumabilă, iar delegația a observat că doar unul din cinci deținuți a acceptat un 
bol cu așa zisele macaroane cu brânză într-o seară, iar după vizitarea câtorva celule 
s-a constatat că jumătate din boluri nu erau consumate. 

 
Delegația a fost informată că erau luate în considerare discuțiile cu privire la 

majorarea bugetului pentru mâncare alocat pe deținut pe zi (în prezent 3,76 LEI sau 
60 de cenți).  

 
Igiena și curățenia bucătăriilor vizitate a fost acceptabilă (Penitenciarul Bacău 

era renovat la momentul vizitei). 
 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă din nou ca autoritățile 
române să ia măsuri pentru a garanta calitatea și cantitatea de alimente 
distribuite deținuților în penitenciarele vizitate, și, în toate celelalte unități 
penitenciare din România, să respecte standardele minime privind aportul 
zilnic de proteine și vitamine din alimente. 
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e. curțile pentru exerciții fizice 
 
 
97. La Penitenciarul Bacău, curțile pentru exerciții fizice cuprindeau două curți tip 
cușcă cu podea din beton care aveau dimensiunile de 15 m x 4,5 m și erau echipate 
cu o masă mică și patru taburete din metal, câteva băncuțe și o bară de exerciții 
fizice. De asemenea, fiecare curte conținea o cabină de toaletă portabilă care era 
murdară și avea excremente pe întreaga podea la momentul vizitei. 

 
Curțile erau prea mici pentru a se putea face exerciții fizice atunci când erau 

înghesuiți 25 sau mai mulți deținuți unii în alții.  În plus, natura tip cușcă a curților cu 
bare și tavan din plasă metalică (după care s-a adunat o cantitate mare de gunoi) 
era prea puțin ademenitoare, în special când ploua deoarece nu era niciun adăpost 
disponibil. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se ia măsuri pentru a se 
crea zone de mers pe jos decente care să aibă un adăpost pentru vreme rea 
precum și locuri de odihnă și echipamente de exerciții fizice. 

 
 
98. La Penitenciarul Aiud, cele 13 curți cu pereți din beton (12 de 30m² și unul de 
70m²) disponibile pentru deținuții în regim de maximă securitate erau acoperite cu 
grilaj de metal dublu, făcându-le sobre; în plus, nu avea canale de evacuare a apei 
sau toalete și erau într-o stare precară.  Celelalte curți erau într-o stare similară. 

 
La Penitenciarul Galați, existau șapte curți pentru exerciții fizice de tip cușcă 

alăturate și trei curți puțin mai mici cu pereți de beton pe trei laturi pentru deținuții în 
regim de maximă securitate.  Curțile dispuneau de mijloace de odihnă și un telefon, 
și una era echipată pentru exerciții de ridicare greutăți. De asemenea, exista și un 
teren de fotbal sintetic mic, care era foarte apreciat de deținuți. 

 
La Penitenciarul Gherla, cele șase curți pentru exerciții fizice triunghiulare (de 

circa 60m²) erau înconjurate de pereți înalți din beton și acoperite cu un grilaj metalic 
de joasă altitudine care le făcea mai degrabă opresive, mai ales că s-ar putea afla 
în curte până la 40 de deținuți la un moment dat.   Într-adevăr, mulți deținuți au 
declarat în fața delegației că nu mergeau afară deoarece considerau că curțile erau 
locuri depresive. 

 
La Penitenciarul Iași, erau multe curți pentru exerciții fizice în aer liber de 

diferite dimensiuni, toate fiind echipate cu o bară pentru exerciții fizice, adăpost 
pentru vreme rea și o bancă.  Curțile din beton erau mohorâte și neatrăgătoare, în 
special deoarece vederea spre cer era obstrucționată de tavanul de plasă metalică. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca grilajele metalice de joasă 
altitudine să fie eliminate din curțile pentru exerciții fizice și ca toate curțile să 
fie echipate cu locuri de odihnă și să fie luminate. În plus, toate curțile ar trebui 
să dispună de adăpost de ploaie și soare. 

 
4. Deținutele 
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99. În timpul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a analizat situația 
deținutelor din Penitenciarul Bacău. La început, trebuie menționat că relațiile dintre 
personal și deținute erau pozitive și nu s-au primit acuzații de maltratare. Secția 
pentru femei, situată la etajul 1 și 2 al blocului principal de cazare deasupra secției 
pentru bărbați aflați în arest preventiv, cuprindea 161 de deținute cu toate tipurile de 
regimuri în 18 celule.  Nivelurile de ocupare variau de la o celulă la alta: anumite 
celule în care erau cazate deținute în regim închis ofereau un spațiu de locuit mai 
mic de 2m² pe persoană în timp ce altele ofereau 3 sau 4m².65 Celulele semănau cu 
cele în care erau cazați deținuții în arest preventiv de la Penitenciarul Bacău. 
Acestea erau echipate doar cu paturi suprapuse din metal; saltelele erau infestate 
cu ploșnițe, iar grupurile sanitare erau într-o stare precară, unele erau dărăpănate, 
cu conduce ruginite și mucegai pe pereți și tavan.  Cel puțin un grup sanitar nu avea 
apă la chiuvetă, apa trebuind să fie colectată din toaleta de pe palier. 

 
Cele patru deținute în regim de maximă securitate erau într-o celulă de 20m². 

Aceasta era echipată cu cinci seturi de paturi suprapuse,66 un dulap pentru haine, o 
masă și scaune și un televizor. Celula avea un bun acces la lumina naturală, 
iluminare artificială și încălzire adecvate. Un grup sanitar separat (echipat cu două 
chiuvete, un duș și o toaletă) era într-o stare precară. Condițiile din celelalte celule 
erau similare. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante relatează faptul că condițiile de cazare pentru 
deținute ar trebui să îndeplinească nevoile speciale de igienă ale acestora, inclusiv 
asigurarea de absorbante în mod gratuit și o sursă regulată de apă care se va pune 
la dispoziție pentru îngrijirea personală a femeilor. 

 
De asemenea, delegația a observat că pachetele de igienă furnizate 

deținutelor lunar erau insuficiente pentru a-și acoperi nevoile. Pachetele ar trebui 
să fie suplimentate corespunzător. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se ia măsuri imediate 
pentru a reduce suprapopularea gravă a unităților pentru femei, în special în 
ceea ce privește acele persoane care sunt în regim închis și pentru a iniția un 
program de renovare, începând cu grupurile sanitare. De asemenea, trebuie 
luate măsuri pentru a îndeplini nevoile de igienă speciale ale deținutelor. 

 
 
100. În ceea ce privește regimul, acesta poate fi descris ca fiind, în general, 
precar. Femeile cu regim de maximă securitate petrec aproximativ 21,5 ore pe zi 
închise în celulă cu posibilitatea ca o oră și jumătate să o petreacă în curțile pentru 
exerciții fizice și o oră desfășurând activități recreaționale (tenis de masă, sporturi). 

                                                   
65 De exemplu, 18 deținute în 33m², 12 deținute în 20m² și 8 deținute în 32m². 
66 Deoarece este un lucru rar să existe mai mult de șase deținute în regim de maximă 
securitate dintr-o dată, ar putea fi eliminate cel puțin două seturi de paturi suprapuse 
din celulă. 
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Nu li se ofereau educație sau locuri de muncă. Majoritatea din cele 71 de femei în 
regim închis aveau un regim similar, aproximativ 20 fiind înscrise la cursuri de 
învățământ în timpul săptămânii pentru 2-4 ore. Deținutelor aflate în stare de arest 
preventiv li se ofereau doar exerciții în aer liber.  În plus, cuștile pentru exerciții în 
aer liber erau inadecvate și expuneau femeile în fața bărbaților aflați în unitatea de 
arest preventiv de la parter.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă să se asigure măsuri ca 
tuturor deținutelor, inclusiv deținutelor în regim de maximă securitate și 
deținutelor aflate în stare de arest preventiv, să li se ofere o gamă de activități 
practice în afara celulei, inclusiv educație, locuri de muncă și activități 
profesionale, precum și recreere și sport.  Aceste activități ar trebui să ia în 
considerare nevoile adecvate în funcție de gen (scopul ar trebui să fie ca 
deținutele să petreacă 8 ore în afara celulei în fiecare zi).  O măsură imediată 
ar fi să se ofere tuturor deținutelor cel puțin două ore de exerciții în aer liber 
pe zi în condiții decente, în care se pot asocia departe de ochii și urechile 
deținuților. În plus, ar trebui să se depună anumite eforturi pentru a se furniza 
servicii corespunzătoare deținutelor care necesită consiliere psihologică, în 
special celor care au fost supuse unui abuz fizic, psihic sau sexual.67 

 
101. Mai fundamental, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că autoritățile 
române ar trebui să ia în considerare dacă Penitenciarul Bacău este capabil să 
satisfacă  în mod eficient nevoile deținutelor din toate categoriile de regim. În 
prezent, așa cum se menționează mai sus, penitenciarul nu le poate asigura 
suficiente activități practice deținutelor și există un spațiu disponibil mic pentru 
dezvoltarea potențialelor ateliere. Mai presus de toate, majoritatea deținutelor nu 
sunt din Bacău, ci din localități aflate la o distanță cuprinsă între 100 și 400 kilometri 
depărtare.  Acest lucru are un impact negativ atât asupra pregătirii lor de a se 
reintegra în comunitare cât și asupra capacității lor de a menține contactul cu 
familiile lor.  Capacitatea femeilor cu copii de a menține contactul cu ei a fost 
restrânsă în mod grav (vezi Secţiunea 6c. de mai jos).  

Deoarece sunt considerabil mai puține femei în penitenciar decât bărbați, 
există doar câteva penitenciare care cazează femei, și prin urmare este adevărat că 
deținutele sunt ținute mult mai departe de familiile lor decât deținuții. Cercetările 
efectuate în alte state au sugerat că ar fi mult mai benefic să existe centre de 
detenție mai mici pentru femei care să fie situate mai aproape de domiciliile lor.   Cu 
toate acestea, până când acest lucru este fezabil, statul ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a se asigura că deținutele pot mențiune un contact eficient cu 
familiile lor. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar aprecia comentariile autorităților 
române în aceste chestiuni. 

 

                                                   
67 Vezi Regula 42 din Regulile Organizației Națiunilor Unite pentru tratamentul 
deținutelor și măsurile neprivative de libertate pentru femeile infractori (Regulile de la 
Bangkok) adoptate de Adunarea Generală la data de 16 martie 2011. 
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102. În celelalte penitenciare vizitate, femeile ar putea fi încarcerate pe perioade 
mai mici (de obicei o săptămână, dar uneori o lună sau mai mult) în timp ce se află 
în tranzit în așteptarea unui termen de judecată. Condițiile din celulele alocate 
femeilor erau adesea precare. De exemplu, la Penitenciarul Iași, celula desemnată 
(care măsura 13,5m²) era ocupată de șapte paturi și caza patru femei la momentul 
vizitei. Nu avea grup sanitar sau apă la robinet, iar femeile trebuiau să bată în mod 
repetat în ușa celulei pentru a li se permite să meargă la toaletă sau să se spele. În 
mod aparent, ofițerii din penitenciar de sex masculin nu țineau cont de nevoile 
femeilor, în special atunci când erau la menstruație și uneori erau abuzivi verbal și 
nu răspundeau la cererile femeilor.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca în toate acele 
penitenciare în care sunt încarcerate deținute pentru perioade scurte de timp 
în tranzit: 

• personalul de sex feminin ar trebui să fie de serviciu în acele aripi în 
care sunt cazate; 

• întregul personal care lucrează cu deținute ar trebui să fie instruite 
pentru a le da posibilitatea să înțeleagă și să își satisfacă nevoile 
biologice specifice; 

• ar trebui să se asigure furnizarea corespunzătoare de produse de 
igienă;  

• toate celulele de ”tranzit” ar trebui să ofere un spațiu de locuit de 4m² 
pe deținută și să fie echipate cu un grup sanitar complet despărțit (unde 
nu există toalete în interiorul celulei, personalul trebuie să fie atent la 
cererile deținutelor) care să ofere o alimentare regulată cu apă pentru 
îngrijire personală.   

 
 
 
 
 

5. Servicii medicale 
 
 

a. introducere 
 
103. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante relatează că un serviciu medical din 
penitenciar ar trebui să fie capabil să asigure tratament medical și îngrijire medicală, 
precum și diete adecvate, fizioterapie, reabilitare sau orice altă facilitate specială 
necesară, în condiții comparabile cel puțin cu același acces ca și cele pe care le au 
pacienții din comunitatea exterioară. Asigurarea personalului medical, a 
personalului tehnic și a asistentelor medicale, precum și a spațiilor, instalațiilor și 
echipamentelor ar trebui organizată în consecință. Ar trebui să existe o 
supraveghere adecvată a farmaciei și a distribuției de medicamente. În plus, 
pregătirea medicamentelor ar trebui să fie întotdeauna încredințată personalului 
calificat (farmacist/asistentă, etc.). 
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104. Constatările vizitei din 2018 au indicat că serviciile medicale din 
penitenciarele vizitate nu asigurau, în multe cazuri, un standard profesional de 
îngrijire adecvat în conformitate cu criteriile de mai sus.  Îndeosebi, încălcările 
obișnuite ale confidențialității medic-pacient au subminat poziția serviciilor medicale 
din penitenciarele vizitate. Unele din aceste încălcări rezultă din legislația 
inadecvată: de exemplu, obligația de a raporta auto-agresiunea deliberată, care 
erodează încrederea pacienților în medicii lor și diminuează rolul medicilor ca 
furnizori de servicii medicale și susținători ai pacienților. Există prea multă 
dependență de ofițerii din penitenciar care acționează în calitate de însoțitori și 
intermediari în călătoria pacientului, cum ar fi pacienții care trebuie să solicite 
programări la medic prin intermediul ofițerilor din penitenciar care efectuează apoi 
un triaj necorespunzător. Cu toate acestea, problema subiacentă principală este una 
de conflict de interese al personalului medical. Faptul că mulți membrii ai 
personalului medical purtau aceleași uniforme ca ofițeri din penitenciar a consolidat 
percepția lipsei de independență. 

 
Cea mai gravă consecință a acestui conflict de interese este demonstrată 

prin documentarea inadecvată a leziunilor; personalul medical trebuie să fie cu 
adevărat independent de personalul penitenciarului atunci când se confruntă cu 
acuzații de maltratare. Prin urmare, autoritățile române ar trebui să ia în considerare 
transferul de (responsabilitate al) personalului medical către Ministerul Sănătății. 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante este convins că o participare mai mare a ministerelor 
sănătății la serviciile medicale ale penitenciarelor va ajuta la asigurarea unei îngrijiri 
medicale optime pentru deținuți, precum și la implementarea principiului general al 
echivalării serviciului medical în penitenciar cu acela din comunitatea mai largă.68 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
acționeze pentru a se asigura că personalul medical este cu adevărat 
independent de personalul penitenciarului. În acest scop, ar trebui să se ia în 
considerare transferul (de responsabilitate al) personalului medical către 
Ministerul Sănătății. 

 
 
105. O altă deficiență gravă este utilizarea multiplelor registre pe hârtie unde sunt 
înregistrate datele medicale ale deținuților.69 Prin urmare, este dificil să se obțină o 
imagine clară a stării de sănătate a unui anumit deținut. Și totuși, a existat un sistem 
electronic multidisciplinar de introducere a datelor electronice de ultimă generație, 
cu o secție medicală cu acces restricționat pentru fiecare pacient în timp ce acesta 
trecea prin sistemul de justiție penală. Nu este clar de ce sistemul electronic de 
gestionare a înregistrărilor nu a fost utilizat pentru consultațiile de rutină, în special 

                                                   
68 La data de 16 decembrie 2016, Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății au semnat 
un Protocol de cooperare. Acesta reprezintă o dezvoltare pozitivă. Cu toate acestea, 
nu prevede supravegherea de către Ministerul Sănătății a serviciilor medicale din 
penitenciare. 
69 De exemplu, la Penitenciarul Iași, erau cel puțin 15 registre pentru diverse tipuri de 
afecțiuni (de ex. afecțiunile psihice se înregistrau de obicei în registrul psihiatric, dar, 
de asemenea, puteau apărea în registrele medicale generale). 
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deoarece cabinetele erau echipate cu calculatoare cu acces la Internet. Distrugerea 
registrelor multiple și utilizarea pe deplin a sistemului electronic ar conduce, 
probabil, la îmbunătățirea serviciilor medicale și eficientizării acestora. 

În acest context, este de asemenea important să se sublinieze încă o dată 
insuficiența și inadecvarea notelor clinice înregistrate în registrele medicale.  

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca sistemul electronic 
existent de introducere a datelor să fie utilizat și dezvoltat pentru înregistrarea 
informațiilor pacienților și ca practica curentă a utilizării multiplelor registre în 
vederea înregistrării informațiilor pacienților să fie redusă succesiv. 

 
În plus, întregului personal medical ar trebui să i se reamintească 

importanța de a înregistra corespunzător și în întregime constatările obținute 
dintr-un examen medical al unui pacient. 

 
 

b. personalul și accesul la un medic 
 
 
106. La Penitenciarul Aiud, echipa medicală formată din doi medici generaliști 
echivalenți cu normă întreagă și opt asistente medicale (una dintre ele lucrând ca 
asistentă a unui medic stomatolog și alta ca asistentă în igienă). La o populație de 
700 de deținuți, ar fi preferabil ca numărul de asistente medicale să fie crescut, în 
special asistente medicale cu calificare în psihiatrie.  De asemenea, exista un medic 
stomatolog cu normă întreagă, dar postul de psihiatru a fost eliminat la sfârșitul 
anului 2017 ceea ce a însemnat că nu au existat date psihiatrice la momentul vizitei 
(a se vedea Secţiunea 6e de mai jos).  Accesul la servicii medicale a fost filtrat de 
ofițerii din penitenciar. 

 
107. La Penitenciarul Bacău, era un singur medic generalist la post, un medic civil 
pensionat, care s-a alăturat penitenciarului în iunie 2017 după o perioadă în care nu 
a existat niciun medic în penitenciar.  Dispoziția actuală ar trebui considerată o 
soluție de decalaj în așteptarea recrutării a 1,5 medici generaliști echivalenți, având 
în vedere populația de deținuți cuprinsă între 410 - 480. Existau 11 asistente 
medicale la post pentru o suplimentare oficială de 12 asistente, un număr care este 
adecvat și care asigurau o prezență de 24 de ore în unitate.  Nu existau specialiști 
disponibili care vizitau penitenciarul, și nici nu exista un medic stomatolog sau 
asistent medical pentru medicul stomatolog din anul 2013. Lipsa îngrijirilor 
stomatologice a fost evidentă la mulți deținuți, și o examinare a eșantionului de 
deținuți a indicat că aproape toți aveau carii, infecții gingivale (gingivită) evidente și 
o stare precară a igienei orale. 

Accesul la medic depindea de deținutul care indica motivul cererii adresate 
ofițerului din penitenciar aflat în secția sa. Durata medie a consultației pentru un 
deținut din momentul în care a intrat și până a părăsit camera a fost de doar 90 de 
secunde. În plus, uneori serviciile medicale nu consultau deținuții din anumite celule; 
de exemplu, medicul a informat delegația că atunci când penitenciarul nu mai 
dispunea de medicamente nu era nevoie să se examineze deținuții. În mod clar, 
valoarea terapeutică a practicii medicului nu depinde doar de distribuirea 
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medicamentelor. 
 

De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante are mari îndoieli cu privire 
la practicile periculoase de distribuire a medicamentelor la care a asistat la 
Penitenciarul Bacău. Medicamentele distribuite nu au fost emise cu instrucțiuni 
verbale sau scrise privind dozajul, cantitățile și regimurile, iar unul din medicii 
delegației a observat un caz de distribuire greșită a medicamentelor. Furnizarea 
fiolelor din sticlă de Algocalmin deținuților care sufereau de dureri de dinți era în 
special îngrijorătoare deoarece s-a presupus că deținuții își administrau singuri 
conținutul fiolelor pe cale orală atunci când durerea devenea insuportabilă.  Această 
utilizare în afara licenței a unui medicament pentru infecții poate fi periculoasă; în 
plus, a avut drept rezultat, de asemenea, fiole din sticlă ascuțită care ajungeau în 
celule, iar fiolele erau disponibile pentru tranzacționare pe piața neagră a 
penitenciarului. 

 
 
108. La Penitenciarul Galați, erau trei medici generaliști și 10 asistente medicale 
la o populație de 484 deținuți ceea ce reprezintă un bun nivel de personal angajat. 
De asemenea, la post era și un medic stomatolog. Cu toate acestea, nu existau date 
psihiatrice sau alți medici specialiști disponibili, iar deținuții care necesitau astfel de 
îngrijiri medicale erau transferați la spital.  Camera de depozitare a medicamentelor 
era bine organizată și aprovizionată corespunzător. Cu toate acestea, o îngrijorare 
majoră a fost lipsa accesului la serviciul medical, iar delegația a primit multe plângeri 
de la deținuți cu privire la acest subiect. Anumiți deținuți (care nu sufereau de 
afecțiuni psihice) cu leziuni incizate pe brațele nedominante au explicat că se răneau 
în mod intenționat ca mijloc de accesare a asistenței medicale pentru bolile lor fizice. 
Într-adevăr, s-au primit acuzații că ofițerii din penitenciar îi încurajau pe deținuți să 
se auto-agreseze pentru a primi îngrijiri medicale de urgență.   

 
 
109. La Penitenciarul Gherla, existau doi medici generaliști și 17 asistente 
medicale (una dintre ele lucrând ca asistentă a unui medic stomatolog, una în funcția 
de farmacist și alta ca asistentă în igienă) care erau prezenți în permanență. De 
asemenea, exista și un medic stomatolog cu normă întreagă. Pentru o populație de 
600 de deținuți din penitenciar, o astfel de suplimentare a personalului poate fi 
considerată ca fiind inadecvată. Cu toate acestea, nu existau date psihiatrice. De 
asemenea, accesul la servicii medicale a fost filtrat de ofițerii din penitenciar. 

 
 
110. La Penitenciarul Iași, suplimentarea oficială a personalului a constat din cinci 
medici generaliști și șase asistente medicale, precum și un psihiatru, un medic 
stomatolog și trei asistente specializate (în stomatologie, igienă și farmacie). Cu 
toate acestea, la momentul vizitei, la post exista doar un medic generalist (care era, 
de asemenea, șeful serviciului) susținut de doi medici cu jumătate de normă din 
partea contractanților externi, trei asistente medicale și niciun psihiatru. Pentru un 
penitenciar cu mai mult de 1000 de deținuți, ar trebui să fie cel puțin 2,5 medici 
generaliști și 15-20 asistente medicale, inclusiv, cel puțin, doi cu calificare 
psihiatrică.   Un psihiatru, un dermatolog, un chirurg ORL și un medic specialist de 
medicină internă vizitau penitenciarul timp de 2 ore o dată pe săptămână.  Cu toate 
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acestea, nu exista niciun administrator ceea ce însemna că medicul generalist 
responsabil de serviciu își petrecea majoritatea timpului completând documente. 

 
Accesul deținuților la un medic era dificil deoarece cererile erau filtrate de 

ofițerii din penitenciar, iar deținuții puteau doar solicita să fie consultați de un medic 
într-o anumită zi.  Adesea, doctorii sfârșeau prin examinarea a 70-100 pacienți pe 
zi care reprezentau un număr mare de cazuri care trebuiau gestionate în condiții de 
siguranță.   În clinica de maximă securitate, delegația a observat, de asemenea, că 
deținuții trebuiau să stea în fața mesei de consultație a medicului cu capetele plecate 
flancați de doi sau mai mulți ofițeri din penitenciar, ceea ce indica puțin probabil 
stabilirea unei relații terapeutice medic-pacient.  O abordare similară a fost 
observată la alte penitenciare vizitate. De asemenea, alimentarea cu medicamente 
psihoactive ar trebui să fie revizuită deoarece sistemul actual de introducere a 
diferite tablete psihoactive într-un recipient a lăsat o mare marjă de eroare în ceea 
ce privește distribuția acestora.    

 
111. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca nivelurile de personal 
medical din penitenciarele vizitate trebuie revizuit în vederea asigurării 
faptului că: 

• la Penitenciarul Bacău, sunt recrutați 1,5 medici generaliști echivalenți 
cu normă întreagă, precum și un medic stomatolog;  

• la Penitenciarul Iași, la post se află 2,5 medici generaliști echivalenți cu 
normă întreagă și 15 asistente, inclusiv cel puțin unul sau doi cu 
instruire psihologică.  De asemenea, ar fi eficient din punct de vedere 
al costurilor ca un administrator cu normă întreagă să fie desemnat în 
serviciul medical; 

• se asigură o furnizare adecvată a informațiilor psihiatrice în fiecare din 
cele cinci penitenciare vizitate în ceea ce privește nevoile lor specifice.   

 
În ceea ce privește accesul la serviciul medical din penitenciarele vizitate, 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
implementeze un sistem prin care deținuții pot depune o cerere direct la 
serviciul medical prin introducerea unei foi de hârtie într-o cutie de pe 
palier/aripă care să indice motivul cererii. Cererile ar putea fi colectate de 
membrii personalului medical la sfârșitul fiecărei zile (de ex. când se distribuie 
ultimul ciclu de medicamente). În plus, deținuții ar trebui să fie tratați ca pacienți, 
și să nu trebuiască să stea cu capetele aplecate atunci când sunt examinați 
de medic, iar ofițerii din penitenciar nu trebuie așezați într-o poziție în care pot 
filtra accesul la serviciul medical.   

 
De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca 
practicile de distribuire a medicamentelor din Penitenciarul Bacău să fie 
revizuite, și ca furnizarea și depozitarea medicamentelor să fie îmbunătățite. 

 
 
112. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
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Pedepselor Inumane sau Degradante a fost preocupat la aflarea veștii că niciunul 
dintre penitenciarele vizitate nu era echipat cu echipament medical de urgență de 
bază, cum ar fi un defibrilator.  Penitenciarele nu dispuneau nici de oxigen sau 
electrocardiograf funcțional (ECG).  În plus, cabinetele nu erau întotdeauna echipate 
corespunzător, cum ar fi cu un scaun pentru pacienți sau hârtie care să acopere 
patul de consultații.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca fiecare penitenciar să fie 
cel puțin echipat cu un defibrilator și oxigen, precum și un ECG. De asemenea, 
cabinetele medicale ale penitenciarului trebuie să fie echipate corespunzător. 

 
 

c. examenul medical la admitere și înregistrarea leziunilor 
 
 
113. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a subliniat în mod consecvent importanța 
examenului medical al deținuților la admitere - în special în acele unități care 
reprezintă puncte de intrare în sistemul penitenciar. Un astfel de examen este 
indispensabil, în special în vederea prevenirii răspândirii bolilor transmisibile, a 
prevenirii sinuciderilor și a înregistrării oportune a oricăror leziuni.  

 
114. Așa cum s-a întâmplat la vizitele anterioare, unitățile penitenciare vizitate în 
anul 2018 aveau implementate politici pentru a se asigura că toți deținuții nou admiși 
erau examinați de un medic sau o asistentă medicală la data sosirii lor. Deținuții 
erau întotdeauna consultați de un medic în termen de 72 de ore. Examenul inițial 
consta din completarea unui formular, care în unele penitenciare, părea mai detaliat 
decât în altele. La Penitenciarul Bacău, examenul inițial era în special superficial. 
Toți deținuții erau testați pentru sifilis70 și tuberculoză (TB) dacă testarea acesteia 
din urmă nu a fost deja efectuată în Centrul de arest preventiv. Pe de altă parte, nu 
s-a oferit nicio testare sistematică voluntară pentru infecții transmise prin sânge, și 
anume hepatita B și C sau HIV. 

Deținutele de la Penitenciarele Bacău și Gherla erau examinate de un medic 
ginecolog la sosire, în special pentru a verifica dacă ar putea fi însărcinate. Cu toate 
acestea, nu exista niciun formular specific de examinare aplicat femeilor, care să 
parcurgă anamneza lor, inclusiv problemele psihologice și ginecologice, auto-
agresarea şi îngrijirea medicală și, mai important, care să abordeze abuzul sexual 
și alte violențe pe bază de gen.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că toți deținuții efectuează un examen medical cuprinzător la 
admitere. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

                                                   
70 La Penitenciarul Galați, testarea pentru sifilis a fost voluntară, deși necesară dacă 
deținuții doreau un certificat pentru a se căsători sau de a lucra în bucătărie. 
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sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă introducerea unui 
examen medical specific în funcție de gen la admitere pentru femei la 
Penitenciarele Bacău și Gherla și alte penitenciare în care sunt cazate 
deținute. Acest examen ar trebui să permită detectarea vulnerabilităților, 
inclusiv a anamnezei de abuz sexual și altă violență bazată pe gen, și ar trebui 
să aducă la cunoștință orice plan de îngrijire stabilit pentru femei pentru a 
asigura îngrijirea corespunzătoare și a evita alte traume.    

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca tuturor deținuților 
nou admiși să li se ofere o analiză de sânge voluntară sistematică pentru 
virusurile transmise prin sânge (HIV, VHB, VHC) și ca pacienții cu hepatită B 
(HBV) negativă să beneficieze de vaccinare și tratament pentru VHB.    De 
asemenea, pacienții cu hepatită C ar trebui să fie vaccinați pentru hepatită A. 

 
 
115. În plus, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a constatat că deținuții în 
tranzit pentru perioade de timp mai lungi decât câteva zile nu erau examinați de 
serviciul medical în ciuda dispozițiilor articolului 159(d) din Regulamentul de 
implementare (Decizia guvernului nr. 157/2016) din Legea nr. 254/2013, declarând 
că toți acești deținuți ar trebui examinați în termen de 72 de ore de la sosirea în 
penitenciar.  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca acest deficit să fie 
remediat în toate unitățile penitenciare relevante. 

 
 
116. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante rămâne îngrijorat că leziunile suferite în 
penitenciar nu erau adesea înregistrate corect - sau nu erau înregistrate deloc - în 
penitenciarele vizitate.  S-au constatat exemple specifice de cazuri de deținuți care, 
ținând seama de informațiile colectate din alte surse, ar fi prezentat cu siguranță 
leziuni suferite în penitenciar, dar ale căror fișe medicale nu conțineau astfel de 
informații.  În anumite cazuri în care un deținut a fost supus ulterior unui examen 
medico-legal, a fost uimitor să se constate lipsa detaliilor înregistrate de serviciul de 
sănătate din penitenciare.  Lipsa înregistrării corespunzătoare a leziunilor 
subminează capacitatea de a investiga cazurile de presupusă maltratare.  În plus, 
înregistrarea precară a leziunilor suferite de deținuți ca urmare a violenței și orice 
întârziere sau obstrucție a raportării acestor acțiuni parchetului este contrară 
articolului 72 (3) din Legea privind executarea măsurilor privative de libertate (Legea 
nr. 254/2013). 

 
 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante reafirmă recomandarea sa privind luarea 
măsurilor pentru a se asigura că orice urmă de violență observată atunci când 
un deținut este examinat medical, în urma unui incident din penitenciar, este 
înregistrată complet, și că înregistrările conțin: 

 
i) declarațiile făcute de persoană care sunt relevante pentru 
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examenul medical (inclusiv descrierea stării sale de sănătate și 
orice acuzații de maltratare);  

ii) constatările medicale obiective complete pe baza unui examen 
amănunțit, și 

iii) observațiile specialistului ținând seama de punctul (i) și (ii), care 
indică consistența dintre orice acuzații făcute și constatările 
medicale obiective. 

 
De asemenea, înregistrările ar trebui să conțină rezultatele examenelor 

suplimentare efectuate, concluziile detaliate ale consultațiilor specializate, o 
descriere a tratamentului acordat pentru leziuni și rezultatele altor proceduri 
efectuate.  

 
Înregistrările examenului medical în cazurile de leziuni traumatice ar 

trebui făcute pe un formular special furnizat în acest sens, cu graficele 
corpului uman pentru marcarea locului și documentarea naturii leziunilor 
traumatice care vor fi păstrate în dosarul medical al deținutului. În plus, ar fi 
de dorit să se facă fotografii cu leziunile, care ar trebui să fie introduse, de 
asemenea, în dosarul medical.  În plus, ar trebui să se păstreze un registru 
special de traumatisme în care ar trebui să se înregistreze toate tipurile de 
leziuni observate. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă implementarea procedurilor 
pentru a se asigura că atunci când sunt înregistrate leziuni care indică 
acuzațiile de maltratare făcute de deținutul în cauză (sau care, chiar și în 
absența unei acuzații, indică clar o maltratare), înregistrările sunt aduse 
sistematic în atenția autoritățile competente de urmărire penală, indiferent de 
dorințele persoanei în cauză.  În plus, registrele dedicate privind leziunile 
traumatice ar trebui să fie introduse în toate unitățile penitenciare. 

 
 

d. confidențialitatea 
 
 
117. În ceea ce privește confidențialitatea informațiilor medicale, articolul 72(2) din 
Legea nr. 254/2013 stipulează că orice examen medical al unui deținut ar trebui să 
aibă loc într-un mod confidențial ”cu precauțiile de securitate necesare”. În practică, 
examenele medicale din toate penitenciarele au continuat să fie efectuate sistematic 
în prezenta personalului de supraveghere așa cum a fost cazul în timpul vizitelor 
anterioare ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante. În plus, în acele penitenciare în care erau 
ținuți deținuții în regim de maximă securitate, era, de asemenea, o practică uzuală 
ca unul sau doi membrii ai echipei speciale de intervenție să fie prezenți. În aceste 
circumstanțe, nu este fezabil să se stabilească o relație terapeutică medic/asistentă 
medicală-pacient. Prin urmare, se pierde încrederea în serviciul medical, și crește 
potențialul de complicitate dintre personalul medical și ofițerii din penitenciar.  A venit 
momentul ca autoritățile române să se asigure că examenele medicale ale 
deținuților nu mai sunt efectuate în prezența personalului penitenciarului. Pot fi 
găsite și ar trebui să se găsească soluții alternative pentru a reconcilia cerințele de 
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securitate legitime cu principiul confidențialității medicale. O posibilitate ar putea fi 
instalarea unui sistem de alarmă, prin care un medic ar putea fi capabil să alerteze 
rapid ofițerii din penitenciar în acele cazuri excepționale în care un deținut devine 
agitat sau amenințător în timpul examenului medical. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante solicită ca autoritățile române să 
instruiască personalul de supraveghere că nu ar trebui să se exercite nicio 
presiune asupra personalului medical pentru a-l forța să efectueze examenele 
medicale deținuților în prezența personalului de supraveghere.  În plus, nu 
poate fi nicio justificare pentru ca personalul de supraveghere să fie prezent 
sistematic în timpul acestor examene; prezența lor este dăunătoare pentru 
stabilirea relației terapeutice medic/asistentă medicală-pacient și de obicei 
inutilă din punct de vedere al securității. Pe scurt, toate examenele medicale 
ar trebui să fie efectuate departe de urechile și - dacă medicul în cauză nu 
solicită în mod expres altfel într-un anumit caz - de ochii personalului 
nemedical.  

 
 
 
118. În general, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a constatat că exista o lipsă de 
confidențialitate a fișelor medicale ale deținuților. În toate penitenciarele vizitate, 
anumiți ofițeri din penitenciar păreau a avea acces la fișele medicale oricând doreau 
fără a fi chestionați de personalul medical. În plus, deținuții care lucrau în centrele 
medicale erau uneori lăsați să lucreze nesupravegheați și imediat după aceea 
puteau avea acces la fișele medicale. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că utilizarea curentă a ”CVMC”71 
pe fișele medicale trebuie să fie anulată deoarece este stigmatizant și o încălcare a 
confidențialității. Procedura impune ca partea frontală a fișei medicale a deținutului 
să fie ștampilată cu un cod colorat dacă are o patologie specifică. De exemplu, 
galben pentru probleme cardiace, maro pentru tuberculoză, verde pentru probleme 
de dependență, albastru pentru probleme psihiatrice, etc. Delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a observat că, la penitenciarele Bacău, Gherla și Iași, ori de câte ori un 
pacient a fost diagnosticat cu orice boală care ar putea fi considerată transmisibilă, 
personalul medical a fost obligat să divulge departamentului de administrație al 
penitenciarului numele și starea pacientului astfel încât abrevierea ”CVMC” ar putea 
fi ștampilată pe partea din față a tuturor dosarelor de justiție penală ale deținutului - 
indiferent dacă sunt dosare de disciplină, sănătate sau juridice. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca procedura CVMC să fie 
anulată deoarece este stigmatizantă și o încălcare a confidențialității. Nu 
există necesitatea ca personalul nemedical să fie informat în mod sistematic 
cu privire la faptul că deținutul are sau nu o anumită afecțiune. Personalul 

                                                   
71 CVMC înseamnă Caz Vulnerabil Medico-Contagios. 
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medical poate informa ofițerii de supraveghere pe baza principiului ”trebuie 
cunoscute” despre starea de sănătate a unei persoane reținute; cu toate 
acestea, informațiile furnizate ar trebui să fie limitate la cele necesare pentru 
prevenirea unui risc grav pentru persoana reținută sau alte persoane, dacă 
persoana reținută aprobă în scris furnizarea informațiilor suplimentare. De 
asemenea, deținuții care lucrează ca oameni de serviciu ar trebui să fie 
întotdeauna supravegheați în zonele în care ar putea avea acces la dosare.  

 
 

e. servicii psihiatrice 
 
 
119. În timpul vizitei, delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante s-a întâlnit cu mai mulți 
deținuți care sufereau de boli mintale și/sau tulburări de personalitate. La 
Penitenciarul Aiud, s-au identificat 116 deținuți cu afecțiuni psihice (din care trei se 
aflau sub o măsură impusă de instanță conform articolului 109 din Codul Penal), iar 
delegația a întâlnit mai mulți deținuți din Secția 1 care ar fi trebuit internați într-un 
spital de psihiatrie; delirau și se comportau paranoic. Tuturor li se administrau 
diferite tipuri de medicamente psihoactive. Cu toate acestea, nu erau monitorizați 
de un psihiatru sau psiholog.  În plus, condițiile din Secția 1 erau printre cele mai 
rele din unitate (dărăpănată și rece cu pereți înnegriți și mucegai și umiditate ridicată 
care ar putea provoca infecții grave) care serveau la agravarea bunăstării lor psihice 
și fizice.  

 
În celelalte penitenciare vizitate, lipsa datelor psihiatrice a fost evidentă, iar 

deținuții care sufereau de afecțiuni psihice trebuiau să facă față condițiilor de 
detenție care aveau un impact negativ asupra sănătății lor psihice și fizice. De 
exemplu, la Penitenciarul Bacău, un deținut cu o depresie severă și simptome 
psihotice și ideație suicidară nu se afla sub monitorizare psihiatrică regulată, iar 
prescripția sa medicală părea necorespunzătoare. La Penitenciarul Iași, cel puțin un 
medicament psihoactiv regulat era administrat unui număr de 228 deținuți (21% din 
populație).72 Unii din acești deținuți erau foarte vulnerabili și erau supuși hărțuirii și 
intimidării de către personal și deținuți în mod egal și păreau a fi supramedicați.73 
Pentru un mediu sigur nepsihiatric, în special unul care nu deține un ECG și un 
psihiatru intern, un astfel de model de prescriere este îngrijorător.  

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că toate penitenciarele dețin date psihiatrice adecvate atât de la 
psihiatru (de ex. cel puțin un psihiatru în fiecare penitenciar) cât și de la 

                                                   
72 Exista și îngrijorarea că unui număr de 16 deținuți li s-au prescris în plus două tipuri 
de benzodiazepine pe care să le administreze în același moment al zilei. 
73 De exemplu, la Penitenciarul Iași, unui deținut slab, de statură mică, cu dificultăți de 
învățare și analfabetism funcțional care era evident sedat, părea foarte somnoros și 
avea pupilele dilatate bilateral și cu reacție lentă, i s-a prescris Tiapridel (tiapridă) 
100mg de două ori pe zi, Depakine (valproat de sodiu) 1,000mg de două ori pe zi, 
Timonil (carbamazepină) 300mg de două ori pe zi, Clopixol (zuclopentixol) o cană de 
două ori pe zi, diazepam (10mg) seara, și fenobarbital (o cană) seara. 
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asistentele medicale destinate serviciului de psihiatrie. În plus, deținuții cu 
afecțiuni psihice severe nu ar trebui să fie închiși în penitenciar, ci într-o 
unitate medicală adecvată.  

 
 
120. Conform articolului 73(7) din Legea nr. 254/2013, ar trebui să se înființeze o 
unitate de psihiatrie specială în toate penitenciarele pentru tratarea persoanelor cu 
afecțiuni psihice și tulburări de personalitate.74 Raportul anual din anul 2017 al 
Administrației Române a Penitenciarelor se referă la astfel de unități care fie există 
în mai multe penitenciare, inclusiv Iași, fie sunt înființate, inclusiv Penitenciarele 
Aiud, Bacău, Gherla și Galați.  Cu toate acestea, la data vizitei, nu a existat nicio 
astfel de unitate la Penitenciarul Iași sau alte penitenciare vizitate. În plus, ar fi total 
neadecvat să se desemneze una sau două celule în aripa infirmeriei sau în 
apropiere ca unitate psihiatrică și, ulterior, să se plaseze deținuții cu afecțiuni psihice 
în astfel de celule fără a crea mediul medical și terapeutic necesar în care să fie 
ținuți.75 Deținuților cu afecțiuni psihice nu li s-ar administra numai medicamente pe 
baza unei farmacoterapii, ci ar fi ținuți în celulele penitenciarului, însă li s-ar 
administra tratament corespunzător afecțiunilor lor.    Așa cum s-a menționat 
anterior, deținuții cu afecțiuni psihice clare ar trebui să fie tratați într-o unitate 
medicală corespunzătoare; aceasta include, de exemplu, toți deținuții condamnați 
conform articolului 109 din Codul Penal care necesită tratament psihiatric 
obligatoriu. 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că poate fi adecvat să se creeze 
unități regresive în penitenciare pentru deținuții care se întorc de la tratamentul 
administrat în ambulatoriu într-o unitate medicală. Cu toate acestea, aceste unități 
trebuie să dispună de personal corespunzător cu psihologi și asistente medicale 
specializate în afecțiuni psihice, fiind sub supravegherea regulată a unui psihiatru, 
precum și oferirea pe cât posibil în penitenciar, a unui mediu terapeutic.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
efectueze o analiză cuprinzătoare, în termen de 6 luni, privind modul în care 
ar trebui să se acorde serviciile psihiatrice deținuților, inclusiv cu privire la 
înființarea unor unități de psihiatrie în unitățile penitenciare conform 
articolului 73(7) din Legea nr. 254/2013, ținând seamă de observațiile 
menționate mai sus.  

 
 

f. utilizarea greșită a medicamentelor și bolile transmisibile 
                                                   
74 Conform autorităților române, un număr de 1.487 deținuți erau sub supraveghere 
medicală pentru afecțiuni psihice 
75 Observați în acest context că Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a încurajat 
autoritățile române să depună toate eforturile pentru ca aceste unități psihiatrice să 
devină operaționale repede și le-a îndemnat ”să se asigure că sunt echipate cu 
resursele necesare, inclusiv cu medici și asistente medicale calificați. Vezi decizia CM 
adoptată în cea de-a 1273-a ședință (decembrie 2016) (DH) – grupul Ticu c. România 
(Cererea Nr. 24575/10). 
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121. Utilizarea greșită a medicamentelor nu a fost considerată o problemă 
majoră76 și nu a existat niciun program funcțional referitor la tratamentul de 
substituție pentru persoanele dependente de opioide în oricare din penitenciarele 
vizitate. Un program național de metadonă a fost lansat cu câțiva ani înainte, dar 
orice prescripție a trebuit să fie decisă de un psihiatru din unul dintre spitalele 
specializate, în special Jilava sau Rahova. În același timp, nu au existat măsuri de 
reducere a riscurilor, cum ar fi un program de schimb de seringi și ace sau 
distribuirea prezervativelor (prezervativele au fost puse la dispoziția doar deținuților 
care primeau vizite intime). Atitudinea serviciilor medicale din penitenciarele vizitate 
părea să fie că nu are loc niciun abuz de substanțe, prin urmare nu este nevoie de 
măsuri speciale. 

 
Cu toate acestea, în timpul vizitei, delegația Comitetului European pentru 

Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante s-a 
întâlnit cu mai mulți deținuți de sex masculin care își injectau diverse substanțe 
(înainte și în timpul executării pedepsei), în special ulei de măsline și alții care au 
declarat că au întreținut raporturi sexuale consimțite cu alți deținuți. Deținuții nu 
aveau încredere să apeleze la serviciile medicale deoarece au declarat că nu exista 
confidențialitate și că ofițerii din penitenciar ar afla imediat. Unii deținuți au afirmat 
că atunci când au solicitat prezervative serviciilor medicale au fost refuzați pentru 
că erau ”murdari”. 

 
Deși utilizarea greșită a drogurilor nu pare a fi o provocare majoră în 

penitenciare în prezent, nu poate exista loc de satisfacție. Abordarea împotriva 
abuzului de substanțe în penitenciar ar trebui să facă parte dintr-o strategie 
națională referitoare la droguri și ar trebui să aibă ca obiective, printre altele: 
eliminarea furnizării de droguri în penitenciare; tratarea abuzului de droguri prin 
identificarea și angajarea persoanelor care utilizează greșit drogurile, acordarea 
acestora a opțiunilor de tratament și asigurarea faptului că există îngrijire adecvată 
(continuitatea asistenței medicale); elaborarea standardelor, monitorizarea și 
cercetarea privind problemele legate de droguri; precum și asigurarea instructajului 
și dezvoltării personalului. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că în sistemul penitenciar este implementată o strategie cuprinzătoare 
pentru asigurarea asistenței deținuților cu probleme legate de droguri (ca 
parte a unei strategii naționale privind drogurile mai extinse).77 Accesul la 
tratamentul de substituție pentru persoanele dependente de opioide ar trebui 

                                                   
76 Doar psihiatrul care a lucrat la Penitenciarul Gherla până în luna februarie 2018 a 
menționat o creștere a utilizării drogurilor, în special, canabis, metamfetamină și 
produse etnobotanice. 
77 Vezi, de exemplu, ”Sănătatea și răspunsurile sociale la problemele legate de 
droguri:  un ghid european” publicat în octombrie 2017 de Observatorul European 
pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA); "Sănătatea mintală și drogurile în 
penitenciar” Grupul Pompidou al Consiliului Europei (2013) și "Penitenciarul și 
sănătatea" (capitolele 13 și 14) de către Oficiul regional al OMS în Europa (2014). 
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asigurat și gestionat de furnizorii de servicii medicale din penitenciar. În toate 
penitenciarele ar trebui să se introducă măsuri de reducere a riscurilor (de ex. 
distribuția de prezervative, programul de schimb de ace). 

 
 
122. Gestionarea deținuților cu boli transmisibile (VHB, VHC și HIV) a fost, în 
general, subdezvoltată în toate penitenciarele vizitate. 

 
La Penitenciarul Iași, delegația a întâlnit doi deținuți tineri și voinici care au 

fost plasați singuri în celule separate din infirmerie, deoarece aveau HIV și, 
respectiv, hepatita C. În plus, ofițerii din penitenciar nu îi permiteau deținutului cu 
HIV să iasă în curțile pentru exerciții fizice (sau la orice activități) chipurile din cauza 
sănătății sale, dar, în mod esențial, deoarece credeau că îi va infecta pe ceilalți.  O 
abordare similară a fost întreprinsă în celelalte penitenciare vizitate. 

 
În opinia Comitetului, nu există o justificare a sănătății publice pentru 

segregarea deținuților numai din cauza faptului că suferă de HIV sau hepatită78. Cu 
toate acestea, având în vedere situația actuală din penitenciarele din România, cu 
supraaglomerare severă, condiții materiale și igienice necorespunzătoare, lipsa 
confidențialității medicale și niveluri ridicate de prejudecăți împotriva persoanelor 
care suferă cu HIV, s-ar putea într-adevăr tolera ca deținuții cu HIV să fie cazați 
separat, atâta timp cât această cazare oferă condiții favorabile sănătății și bunăstării 
lor. În plus, deținuților cu HIV ar trebui să li se ofere accesul la curțile pentru exerciții 
fizice în fiecare zi și accesul la o gamă de activități practice împreună cu alți deținuți.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
implementeze un program de informare pentru personal și deținuți privind 
bolile transmisibile și, în special, HIV. În plus, recomandă emiterea unor 
instrucțiuni clare pentru a se asigura că deținuții cu HIV sunt tratați egal cu 
ceilalți deținuți și au acces la același regim. 

 
 
123. În penitenciarele vizitate, delegația a observat că nu era neobișnuit ca 
deținuții să facă greva foamei79, marea majoritate rezistând doar câteva zile. 
Articolul 54 din Legea nr. 254/2013 stabilește în detaliu măsurile care trebuie luate 
atunci când un deținut face grava foamei, care este definită ca refuzul a trei mese 
la rând. Toate cazurile de greva foamei au fost înregistrate într-un registru dedicat; 
cu toate acestea, monitorizarea zilnică a deținuților care fac greva foamei nu a fost 
întotdeauna riguroasă în toate penitenciarele vizitate (de ex. înregistrarea glicemiei, 
masei corporale, pulsului). În acest sens, delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a 
observat, de asemenea, că anumiți medici au înțeles greșit metabolismul în timpul 

                                                   
78 Vezi: Standardele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante privind serviciile medicale din penitenciare: 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante/Inf (93)12, alineatul 56. 
79 De exemplu, în anul 2017 existau 6 cazuri la Penitenciarul Aiud, 30 de cazuri la 
Penitenciarul Bacău și 80 de cazuri la Penitenciarul Gherla. 



92 
 

postului80, conducându-i la concluzia că anumiți deținuți, având în vedere că aveau 
o glicemie normală, se prefăceau doar că erau în greva foamei, când, de fapt, nu 
era așa.   De asemenea, nu este adecvat în acest context ca personalul medical să 
informeze directorul sau alți membrii ai personalului dacă un deținut a încetat (sau 
nu) greva foamei, în special în etapele timpurii când nu este necesar niciun 
tratament medical; astfel de informații ar trebui folosite de personalul penitenciarului. 
De o mai mare îngrijorare a fost abordarea punitivă aparentă față de deținuții aflați 
în greva foamei prin plasarea lor într-o celulă separată și impunerea anumitor 
restricții, cum ar fi lipsa exercițiilor zilnice în aer liber. De exemplu, la Penitenciarul 
Iași, încăperea folosită pentru deținuții aflați în greva foamei dădea senzația unei 
camere de privare senzorială de mediu81, care era foarte rece (8 ° C) și conținea 
multe puncte de ligatură. Încăperea era în special inadecvată deținuților aflați în 
greva foamei care sunt toți vulnerabili din punct de vedere mental. 

 
Comitetul dorește să relateze că grevele foamei (și acțiunile de auto-

agresiune) ar trebui să fie abordate din punct de vedere terapeutic mai degrabă 
decât punitiv. În acest context, deținuții în cauză ar trebui să fie cazați în unități 
adecvate în care starea lor de sănătate poate fi ținută sub supraveghere medicală 
corespunzătoare. În plus, nu trebuie ținuți în condiții inferioare celor ale altor deținuți 
(de ex. celula ar trebui să fie echipată cu un pat, o masă, un scaun, un televizor, 
etc.). 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca deținuții în greva foamei 
să nu fie mutați într-o celulă separată, ci ținuți în celulele lor pentru a evita 
izolarea și a preveni efectele negative suplimentare asupra bunăstării lor 
psihologice. Orice plasare într-o celulă separată ar trebui să fie excepțională 
și justificată în scris. În plus, acele celule separate ar trebui să ofere condiții 
decente, iar persoanelor în greva foamei ar trebui să li se ofere asistența 
adecvată din partea personalului. În plus, ar trebui să se asigure asistență 
pentru a monitoriza și înregistra corespunzător deținuții aflați în greva foamei, 
în conformitate cu legea, iar toți medicii din penitenciar ar trebui să fie educați 
cu privire la efectele grevei foamei asupra metabolismului. 

 
 

6. Alte probleme 
 

a. procedurile privind primirea și prima noapte și informațiile 
furnizate deținuților 

 
 
124. În plus față de examinarea medicală la sosire, procedurile privind primirea și 

                                                   
80 de ex. organismul stochează glucoza în ficat sub formă de glicogen, pe care îl poate 
elibera înapoi sub formă de glucoză utilizabilă în primele câteva zile de post (greva 
foamei); acest lucru înseamnă că rezultatele glicemiei se mențin, de obicei, în 
intervalul normal în primele câteva zile când oamenii bine hrăniți postesc. 
81 De exemplu, iluminatul era controlat din exterior, fără mobilier, altul decât ramele 
goale ale paturilor și pereți strălucitori albi proaspăt vopsiți, fără televizor sau radio. 
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prima noapte, în integralitatea lor, au un rol important de jucat; efectuate 
corespunzător, acestea pot identifica cel puțin anumite persoane expuse riscului de 
auto-agresiune și elimina o parte din anxietatea suferită de toți deținuții nou veniți. 
În mod regretabil, în penitenciarele vizitate, nu existau proceduri riguroase de 
admitere prin care toți deținuții noi să fie supuși unei evaluări privind riscurile de 
împărțire a celulei înainte de a fi alocați într-o celulă. Și nici nu exista vreun program 
corespunzător de admisie pentru a familiariza deținuții cu regimul și programul din 
penitenciar pe durata celor 21 de zile într-o celulă de admitere sau pentru a se 
asigura că au putut să își contacteze familia.  Comitetul consideră că astfel de 
proceduri de bază privind admiterea sunt vitale la evaluarea deținuților care intră în 
sistemul de justiție penală pentru a se adapta la viața din penitenciar. Programul 
actual obligatoriu de ”adaptare la privarea de libertate” trebuie să fie prelungit și 
derulat în primele zile de la admitere.   În plus, ar trebui să se combine programele 
specifice de admisie pentru deținuții analfabeți. 

 
 
Consecințele grave ale neefectuării unei evaluări corespunzătoare a riscurilor 

de împărțire a celulei înainte de alocarea deținuților într-o celulă însemna că 
delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante s-a întâlnit cu mai mulți deținuți care au fost 
bătuți și abuzați sexual în primele zile de ședere în penitenciar (vezi Secțiunea 2d 
de mai sus). Acest lucru s-a întâmplat în Penitenciarele Bacău și Galați cu privire la 
deținuții tineri și deținuții despre care se credea că sunt infractori sexuali.  

 
La introducerea unei astfel de proceduri pentru prima noapte, penitenciarele 

ar trebui să aibă cel puțin una sau două celule disponibile unde pot fi alocați deținuții 
potențial vulnerabili până când sunt analizate riscurile.  În plus, penitenciarele ar 
trebui să se gândească să stabilească o schemă de mentorat al deținuților prin care 
un deținut de încredere, cu experiență le poate furniza noilor veniți informații de bază 
despre viața din penitenciar.  Deținuții ar trebui să primească o admisie formală 
despre viața în penitenciar, inclusiv furnizarea materialelor scrise de către personal.  
De asemenea, penitenciarele trebuie să fie atente la numărul de deținuți analfabeți 
care nu este nesemnificativ. De exemplu, în Penitenciarul Bacău, unui deținut nou 
admis care nu putea să citească i s-a cerut să semneze un formular de 
consimțământ de către un psiholog fără să i se fi citit conținutul, iar o problemă 
similară a fost constatată în departamentul de educație.   

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
introducă proceduri corespunzătoare de admisie și pentru prima noapte, 
precum și un proces de inițiere pentru deținuții nou admiși în unitățile care 
reprezintă puncte de intrare în sistemul penitenciar. Trebuie să se aibă grijă 
pentru a se asigura că deținuții analfabeți înțeleg materialele care le sunt 
furnizate.   

 
 

b. personalul penitenciarului 
 
 
125. În general, se părea că numărul de angajați din penitenciarele vizitate nu a 
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fost suficient pentru a face față dimensiunii și tipului populației de deținuți din 
unitățile în cauză. 

 
De exemplu, Penitenciarul Iași, cu o populație de deținuți de 1.087 a 

suplimentat ofițerii din penitenciar la 305, inclusiv securitatea externă și escortele.  
Prin urmare, numărul de ofițeri din penitenciar din zonele de detenție a fost de doar 
31 în timpul zilei (inclusiv pentru vizitele de supraveghere) precum și 6 membrii ai 
echipei de intervenție. Pe multe paliere, exista un singur ofițer din penitenciar de 
serviciu. La Penitenciarul Bacău, a existat o situație similară; cu doar un ofițer de 
serviciu pe o aripă cu 
97 de deținuți, susținut de un ofițer principal din penitenciar care supraveghea și altă 
aripă. Prin urmare, nu este surprinzător că incidentele de violență între deținuți nu 
sunt detectate și că ofițerii din penitenciar deleagă anumite sarcini informal 
deținuților numiți ca șefi de celulă. 

 
La Penitenciarul Galați, au existat 180 de ofițeri din penitenciar, inclusiv 19 

membrii ai grupului de intervenție la o populație de deținuți de 484. În timpul zilei, 
erau 23 de ofițeri din penitenciar care lucrau cu deținuții, din care 9 erau responsabili 
de supravegherea a 8 aripi de cazare. Lipsa de personal a fost aparent motivul 
pentru trei din șapte turnuri de supraveghere externe erau folosite de deținuți (care 
erau desigur neînarmați); acest lucru este, desigur, inacceptabile. 

 
Această situație nu este surprinzătoare, având în vedere că Administrația 

Națională a Penitenciarelor (ANP) a informat delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante la 
începutul vizitei că din 16.041 de posturi estimate, doar 12.730 erau deja ocupate. 
În plus, ANP a estimat că numărul real de angajați ai penitenciarului trebuia să fie 
mai aproape de 20.000.  De asemenea, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a aflat că în anul 
2016/2017 în jur de 3.000 de angajați ai penitenciarelor au ieșit la pensie în timp ce 
pentru anul 2018 se intenționa recrutarea doar a 1.000 de angajați noi.  

 
 
126. Un raport inadecvat personal/deținut generează un mediu nesigur atât pentru 
personal cât și pentru deținuți. În plus față de crearea unei situații potențial 
periculoase pentru deținuții vulnerabili, prezintă, de asemenea, un pericol pentru 
personal, a cărui poziție poate fi compromisă prin incapacitatea lor de a exercita 
controlul adecvat asupra - și de a dezvolta o interacțiune semnificativă cu - deținuții. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante dorește să sublinieze importanța pe care o dă 
recrutării și instruirii adecvate a personalului penitenciarului. Fără îndoială, nu există 
o mai bună garanție împotriva maltratării decât un ofițer din penitenciar recrutat și 
instruit în mod adecvat, care știe cum să adopte atitudinea corespunzătoare în 
relațiile sale cu deținuții.  În acest sens, abilitățile de comunicare interpersonală 
dezvoltate reprezintă o parte esențială a alcătuirii acestui personal. Aceste abilități 
le va permite adesea să reducă primejdia care altfel ar avea drept rezultat violență. 
În general, vor contribui la reducerea tensiunii și la îmbunătățirea calității vieții în 
instituția în cauză, în beneficiul tuturor părților în cauză. Cu toate acestea, din 
informațiile colectate de la fața locului, personalului nu i s-au oferit cursuri de 
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formare profesională continue pentru a-și dezvolta aceste abilități, și mulți ofițeri din 
penitenciar își exprimă frustrarea față de această situație. 

 
127. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să ia 
măsurile necesare pentru a recruta personal suplimentar după efectuarea unei 
analize a nivelurilor actuale de personal din penitenciarele vizitate. La 
efectuarea acestei analize, ar trebui să se aibă în vedere rolul și obligațiile 
personalului din penitenciar (de ex. rolul lor de a asigura un mediu sigur și ferit și 
de a organiza un program de activități pentru toți deținuții pentru a-i asista la 
pregătirea reintegrării în comunitate).  

 
În plus, ar trebui să se acorde o prioritate ridicată dezvoltării 

instructajului personalului din penitenciar, atât inițial cât și în curs de 
desfășurare. În acest context, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante ar dori să fie 
informat cu privire la programul actual al instructajului inițial și dacă orice 
instructaj minim în curs de desfășurare/recapitulativ este obligatoriu, cum ar 
fi în legătură cu abilitățile de de-escaladare și utilizarea măsurilor de control 
și constrângere.  

 
 
128. În timpul vizitei, un număr de deținuți a făcut referire la faptul că corupția era 
în floare în sistemul penitenciar și că era posibil să se achiziționeze orice doreau de 
la personalul penitenciarului (telefoane mobile, vizite deschise, locuri de muncă, 
progresul regimului, etc.). Astfel de acuzații erau mai persistente la Penitenciarul 
Galați decât în orice alt loc și au avut tendința să demonstreze că situația nu s-a 
îmbunătățit deoarece a existat un caz cu profil ridicat din anul 2015 în care un ofițer 
din penitenciar a fost găsit vinovat și condamnat la o pedeapsă cu închisoarea 
pentru luare de mită.  Delegației Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante nu i s-au furnizat informații 
concrete pentru a susține aceste acuzații, dar nici nu a căutat să le investigheze. Cu 
toate acestea, având în vedere tentația săvârșirii infracțiunii de corupţie în 
penitenciare în general, este important ca autoritățile române să implementeze 
politici clare pentru a combate fenomenul. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante ar aprecia să fie informat despre 
măsurile implementate pentru a combate corupția în penitenciare, inclusiv 
detalii cu privire la măsurile de protecție ale informatorilor.82 

 

c. disciplina și măsurile de securitate 
 
 
129. Articolul 103 din Legea nr. 254/201383 stabilește procedura disciplinară care 

                                                   
82 de ex. un cadru pentru protecția legală a persoanelor fizice care divulgă informații 
cu privire la maltratare și alte delicte. 
83 Ar trebui să se facă trimitere la articolele 217-219 și 255 din Regulamentul privind 
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se va aplica. Pe scurt, în urma unui incident, trebuie să se trimită un raport la comisia 
disciplinară84 în termen de 24 de ore și să se efectueze o investigație internă 
(inclusiv interogarea deținutului în cauză), al cărui rezultat trebuie transmis comisiei 
în termen de 10 zile.   Comisia are la dispoziție 10 zile pentru a interoga deținutul în 
cazul și orice alte persoane relevante și pentru a emite o decizie scrisă.  Decizia 
este trimisă imediat deținutului în cauză, care trebuie să o semneze, iar aceasta 
face trimitere la dreptul de apel și limitele de timp.  Conform articolului 104, deținutul 
are la dispoziție trei zile pentru a depune un recurs împotriva deciziei, cu efect de 
suspendare, iar cel care dispune asupra apelului în termen de 10 zile este 
judecătorul de supraveghere din penitenciar. Acea decizie trebuie să fie trimisă 
deținutului în termen de 3 zile. În termen de 5 zile de la comunicarea deciziei, 
deținutul poate face apel (la instanță) împotriva deciziei pronunțate de judecătorul 
de supraveghere. Se va decide o contestare ulterioară de către instanța de fond 
locală. 

 
În toate cele 5 penitenciare vizitate, procedura disciplinară a fost respectată 

corect: deținuții erau interogați sistematic, deciziile erau justificate, iar deținuții erau 
informați cu privire la căile de atac. Procedura a fost monitorizată de judecătorul de 
supraveghere. 

 
 
130. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a constatat că izolarea nu s-a aplicat în 
mod excesiv ca măsură disciplinară.  De exemplu, la Penitenciarul Iași, din 691 
sancțiuni disciplinare aplicate în cursul anului 2017 (pentru o populație de peste 
1.000 de deținuți), izolarea a fost impusă în 77 de cazuri, din care 31 erau pentru 10 
zile, iar restul pentru 5 zile sau mai puțin.  Cu toate acestea, a fost interesant să se 
observe contrastul dintre trei alte unități de securitate ridicată: la Penitenciarul 
Gherla, celulele de izolare nu erau folosite în anul 2017 iar, la Aiud, au fost folosite 
de 39 de ori în anul 2017, pentru o populație de circa 750 de deținuți; în timp ce, la 
Penitenciarul Galați, mai mult de 110 sancțiuni disciplinare de izolare au fost impuse 
în anul 2017 pentru o populație de circa 500 deținuți.   La Penitenciarul Bacău, 
izolarea, ca sancțiune disciplinară, nu a fost impusă deloc. 

 
De asemenea, ar trebui să se observe că deținuții din Penitenciarul Galați și 

Iași s-au plâns că celulele folosite pentru executarea perioadelor de izolare erau în 
special reci (ferestre sparte și/sau încălzirea nu era funcțională). La momentul 
vizitei, celula relevantă din Penitenciarul Iași tocmai a fost renovată, dar a rămas 
rece. Ar trebui să se acorde atenție pentru a se asigura că toate celulele în care 
sunt plasați deținuți sunt încălzite corespunzător. 

 
 
131. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante are preocupări serioase cu privire la 
dispozițiile articolului 100 din Legea nr. 254/2013 prin care auto-agresiunea 

                                                   
aplicarea Legii nr. 254/2013. 
84 Comisia este formată din directorul adjunct responsabil de securitate, directorul 
adjunct responsabil de educație și asistență psihosocială, un ofițer numit de directorul 
penitenciarului) și un secretar (desemnat de directorul penitenciarului). 
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constituie o infracțiune disciplinară. Pe durata vizitei, delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante s-a întâlnit din nou cu numeroși deținuți care au făcut obiectul unor 
sancțiuni disciplinare pentru că au săvârșit un act de auto-agresiune sau chiar o 
tentativă de suicid. Mulți din acești deținuți cu care s-a întâlnit necesitau clar 
consiliere psihologică sau chiar psihiatrică. În răspunsul autorităților române la 
raportul vizitei din 2014, s-a declarat că comisiile disciplinare sunt instruite să evite 
aplicarea oricăror sancțiuni unui deținut care indică semne de probleme 
comportamentale sau de sănătate.85 Cazurile examinate de delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante au indicat că nu s-a întâmplat așa și că abordarea de bază respectată 
în toate penitenciarele vizitate era să se plaseze deținutul care a săvârșit un act de 
auto-agresiune sau tentativă de suicid într-o cameră de protecție pentru o perioadă 
de timp (la Penitenciarul Iași, perioada a variat de la una la patru zile) și, prin urmare, 
să se aplice o sancțiune disciplinară care de obicei implica o perioadă de izolare. La 
Penitenciarul Iași, delegația a documentat că aproape toate persoanele introduse în 
camera de protecție, care s-au întâmplat să fie mulți din cei mai vulnerabili deținuți, 
au executat ulterior o sancțiune în celula de izolare pentru un act de auto-agresiune.   
O astfel de abordate este total inacceptabilă. 

 
Comitetul a avut deja ocazia de a pune accentul pe faptul că actele de acest 

fel reflectă foarte des dificultățile psihologice sau psihiatrice sau situațiile care ar 
trebui să fie gestionate din punct de vedere terapeutic mai degrabă decât pedepsite. 
A venit timpul ca autoritățile române să își schimbe abordarea față de actele de 
auto-agresiune și/sau tentativă de suicid. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că actele de auto-agresiune și tentativă de suicid nu mai sunt supuse 
pedepsei disciplinare în penitenciare și că dispozițiile legale relevante vor fi 
modificate în consecință. 

 
132. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a constatat din nou că, în conformitate cu 
articolul 101 (4) din Legea nr. 254/2013, medicul din penitenciarele vizitate ar trebuit 
să informeze președintele comisiei disciplinare cu privire la orice contraindicații 
privind plasarea unui deținut în izolare ca măsură disciplinară (de ex. că un deținut 
a fost ”capabil să suporte izolarea ca pedeapsă”). În plus, personalul medical nu a 
vizitat deținuții care execută o sancțiune disciplinară la izolare în mod consecvent 
zilnic. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recunoaște importanța vizitării regulate a 
persoanelor aflate la izolare, fie din motive disciplinare, fie din motive administrative, 
de un medic sau o asistentă medicală.  Cu toate acestea, personalul medical nu ar 
trebui să susțină o sancțiune disciplinară prin certificarea deținutului ca fiind apt 
pentru executarea pedepsei. O astfel de abordare nu indică promovarea unei relații 

                                                   
85 Vezi Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante/Inf (2015) 32, pagina 66. 
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pozitive medic-pacient între personalul medical și deținuții care reprezintă un factor 
major în protejarea sănătății și bunăstării deținuților.86 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca medicilor din penitenciar 
să nu li se mai solicite să certifice dacă deținuții sunt apți să execute o 
sancțiune disciplinară la izolare și să se modifice ulterior articolul 101 (4) din 
Legea nr. 254/2013 în consecință. 

 
 
133. Sancțiunea executată la izolare ca măsură disciplinară a fost însoțită aproape 
sistematic de o retragere a dreptului la vizită pentru o perioadă de până la trei luni.  
În opinia Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante, restricțiile privind contractul cu familia în 
contextul unei infracțiuni disciplinare ar trebui să fie impuse doar atunci când 
infracțiunea se referă la acest contact și nu ar putea ajunge niciodată la o interzicere 
totală a contactului.87 Importanța menținerii contactului cu familia nu poate fi 
supraevaluată, iar suspendarea vizitelor familiei nu ar trebui să fie impusă ca o 
sancțiune disciplinară generală, așa cum s-a întâmplat în toate penitenciarele 
vizitate de delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante. Chiar și atunci când 
infracțiunea disciplinară se referă la un abuz la drepturile de vizită, orice sancțiune 
nu ar trebui să aibă drept rezultat suspendarea tuturor vizitelor, dar doar a vizitelor 
”deschise” peste o masă pentru o perioadă. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să nu 
mai suspende dreptul la vizite al deținuților ca pedeapsă disciplinară, în 
lumina observațiilor de mai sus și ca legea nr. 254/2013 și regulamentul de 
implementare să poată fi modificate în consecință. 

 
 
134. În conformitate cu articolele 29 și 30 din Regulamentul de implementare 
(Decizia Guvernului nr. 157/2016) prin care se aplică articolul 15 din Legea nr. 
254/2013, Directorul unui penitenciar poate separa un deținut și îl poate plasa într-
o celulă individuală din motiv de a menține buna ordine din penitenciar sau în timp 
ce efectuează o investigaţie privind o problemă disciplinară. În timpul vizitei, 
delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante a întâlnit un număr de deținuți care au fost 
supuși acestei măsuri. Cu toate acestea, nu a existat niciun registru dedicat în care 
aceste plasări au fost înregistrate și nu era deloc clar dacă deținuții în cauză au fost 
informați clar cu privire la situația lor sau la locurile disponibile pentru a contesta 
măsura. 

 
De exemplu, la Penitenciarul Galați, un deținut a fost plasat singur într-o 

                                                   
86 De asemenea, este contrar Recomandării Rec(2006)2 al Comitetului Miniștrilor 
privind regulile penitenciare europene (Regula 43.2). 
87 A se vedea, de asemenea, Regulile Penitenciare Europene (2006) și comentariul 
referitor la această regulă. 
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celulă aproape continuu în perioada 10 noiembrie 2017 - 8 ianuarie 2018. În această 
perioadă, a petrecut 4 zile la izolare ca pedeapsă disciplinară (11-14 decembrie și 
18-19 decembrie) și o săptămână într-o celulă obișnuită de cazare (28 noiembrie - 
5 decembrie). Pentru restul celor 51 de zile, era într-o celulă de unul singur și nu s-
a asociat cu alți deținuți. Motivul furnizat pentru perioada de izolare a fost 
”reorganizarea”. Cu toate acestea, nu au existat înregistrări care să indice 
justificarea plasării sau orice analize pentru prelungirea plasării. În mod aparent, nu 
a fost vizitat de personalul medical în timpul acestei perioade, în ciuda faptului că a 
suferit leziuni, și nici de către directorul penitenciarului. 

 
 

În alt caz, un deținut (ID) a fost ținut timp de două săptămâni singur într-o 
celulă separată în timp ce penitenciarul a efectuat o investigaţie cu privire la incident 
(a se vedea alineatul 61 de mai sus). Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că plasarea 
deținuților separat în urma unei suspiciuni că ar fi putut săvârși o infracțiune 
disciplinară, și înainte de aducerea unei acuzații formale nu ar trebui să dureze mai 
mult de câteva ore.  Închiderea într-o celulă pentru o perioadă mai mare de câteva 
ore, în legătură cu un incident care determină o procedură disciplinară, nu ar trebui 
să se întâmple fără ca deținutul să fie acuzat și să i se dea oportunitatea de a fi 
audiat în această privință și de a explica comportamentul său unui ofițer principal 
din penitenciar care raportează directorului. 

 
 
135. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante consideră că odată ce devine clar că izolarea 
este puțin probabil să fie necesară pentru o perioadă lungă de timp, un organism 
extern penitenciarului în care este încarcerat deținutul, de exemplu, un membru 
principal al personalului de la sediu sau judecătorul de supraveghere, ar trebui să 
devină implicat în asigurarea supravegherii.   De asemenea, ar trebui să se 
implementeze dreptul de apel la o autoritate independentă.  Atunci când se confirmă 
un ordin, ar trebui convocată o conferință completă privind cazurilor interdisciplinare, 
iar deținutul să fie invitat să facă declarații la acest organism. O obligație majoră 
pentru echipa de analiză ar fi să se stabilească un plan pentru deținut în vederea 
abordării aspectelor care necesită ca deținutul să fie ținut în izolare.  Printre alte 
lucruri, analiza ar trebui, de asemenea, să analizeze dacă sunt strict necesare unele 
restricții impuse deținutului - prin urmare, poate fi posibil să se permită o asociere 
limitată cu alți deținuți selectați. Deținutul ar trebui să primească o decizie scrisă 
justificată din partea organismului de analiză și indicații cu privire la modul în care 
decizia se poate contesta. 

 
După o decizie inițială, ar trebui să existe o altă analiză al cărei progres 

conform planului agreat poate fi evaluat și, dacă este cazul, poate fi dezvoltat un 
nou plan. Cu cât o persoană rămâne mai mult în această situație, cu atât mai 
amănunțită ar trebui să fie analiza și cu atât vor fi disponibile mai multe resurse, 
inclusiv resursele externe penitenciarului, pentru a se încerca (re)integrarea 
deținutului în comunitatea principală a penitenciarului.  Deținutul ar trebui să aibă 
dreptul să solicite o analiză în orice moment și să obțină rapoarte independente 
pentru o astfel de analiză. Directorul penitenciarului sau membrii principali ai 
personalului ar trebui să aibă o grijă deosebită să viziteze acești deținuți în mod 
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regulat și frecvent și să se familiarizeze cu planurile individuale. Personalul medical 
ar trebui să viziteze deținuții imediat după plasare și, după aceea, în mod regulat, 
cel puțin o dată pe zi, și să le furnizeze asistență medicală promptă și tratament 
după cum este necesar. Se înțelege de la sine că motivele plasării inițiale și orice 
prelungire a acesteia, inclusiv a analizelor, ar trebui să fie complet documentate. 

 
136. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
introducă o procedură de analiză pentru fiecare măsură de separare în scopul 
restabilirii ordinii în conformitate cu legile de mai sus în vederea reducerii 
duratei oricărei perioade de izolare. 

 
În special, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă că toți 
deținuții supuși separării conform articolului 15 din Legea nr. 254/2013 ar 
trebui să aibă dreptul de a face apel împotriva măsurii. În plus, toate deciziile 
ar trebui documentate corespunzător și justificate, și ar trebui să se introducă 
un registru dedicat pentru celula folosită la separarea deținutului. Deținutul ar 
trebui să primească o decizie scrisă justificată cu privire la măsură și 
prelungirea oricărei șederi și informații cu privire la contestarea măsurii. 

 
În plus, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca orice măsură de 
separare în vederea efectuării unor investigații să respecte garanțiile unui 
proces echitabil și, în general, nu ar trebui să dureze mai mult de câteva ore. 

 
 
137. În ceea ce privește măsurile de constrângere, delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante a primit mai multe acuzații în cursul vizitei de la deținuții care au fost 
încătușați de obiecte fixe (un radiator sau un pat) pentru mai multe ore, singuri, după 
săvârșirea unui act de auto-agresiune sau tentativă de suicid.  O astfel de practică 
ar trebui oprită imediat. Actele de auto-agresiune reflectă frecvent problemele și 
condițiile de natură psihologică sau psihiatrică și ar trebui să fie abordate din punct 
de vedere terapeutic mai degrabă decât punitiv. În acest sens, utilizarea camerei de 
protecţie în conformitate cu articolul 23 din Legea nr. 254/2013 ar fi mai adecvată; 
cu toate acestea, este esențial ca supravegherea să fie riguroasă, inclusiv 
monitorizarea directă a personalului nu numai prin utilizarea camerelor de 
supraveghere, iar acele persoane să poată beneficia de asistență psihologică, ceea 
ce nu s-a întâmplat la momentul vizitei. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să se 
asigure că se sistează imediat încătușarea deținuților care săvârșesc acte de 
auto-agresiune sau tentativă de suicid. În plus, toate penitenciarele ar trebui 
să aplice o abordare terapeutică, exclusiv față de acești deținuți. 

 
 

d. contactul cu lumea exterioară 
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138. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante acordă o importanță considerabilă menținerii 
unui contact bun cu lumea exterioară tuturor persoanelor private de libertate. 
Principiul de ghidare ar trebui să fie promovarea contactului cu lumea exterioară cât 
mai des posibil; orice restricții cu privire la aceste contacte ar trebui să fie bazate 
exclusiv pe preocupări de securitate de natură apreciabilă.88 

 

139. Contactul cu lumea exterioară este reglementat de Legea nr. 254/2013 și 
regulamentul de implementare din 2016. Împreună stabilesc drepturile și 
modalitățile de operarea a vizitelor și corespondenței deținuților.  

 
 

În ceea ce privește vizitele, deținuții din regimurile deschis și semideschis, 
pot beneficia de 5-6 vizite pe lună, respectiv într-un mediu deschis în jurul unei 
mese. Deținuților în regim de maximă securitate sau închis li se oferă 3-5 vizite, 
respectiv pe lună, și sunt separați printr-un ecran de vizitatorii lor.  Vizitele durează 
între 30 de minute și două ore, în funcție de capacitatea penitenciarului de a le 
facilita.89 Deținuții condamnați au, de asemenea, dreptul la o vizită conjugală de 3 
ore la fiecare 3 luni, atâta timp cât nu au săvârșit o infracțiune disciplinară în ultimele 
6 luni și participă la activitățile care le sunt oferite.90 

 
Deținuților aflați în arest preventiv li se oferă patru vizite cu ecran pe lună. 

 
 
140. În penitenciarele vizitate, delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat că 
aceste regulamente au fost aplicate în practică și a observat că vizitele durau de 
obicei între o oră și jumătate și două ore. În plus, la Penitenciarul Iași, deținuților în 
regim de maximă securitate și închis li se ofereau o vizită deschisă de ziua lor de 
naștere dacă nu săvârșeau o infracțiune disciplinară în ultimele 6 luni. Având în 
vedere importanța menținerii contactului cu familiile lor, Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
consideră că punctul de plecare ar trebui să fie oferirea tuturor deținuților a unor 
vizite ”deschise” în jurul unei mese care să le permită deținuților să aibă contact fizic 
cu familiile lor. Acest lucru este, în special, important pentru promovarea și 
menținerea contactelor dintre deținuți și copii acestora.91 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante acceptă că, în anumite cazuri, ar fi justificat, 
din motive legate de securitate, sau pentru a proteja interesele legitime ale unei 

                                                   
88 Vezi, de asemenea, regula penitenciară europeană 24.2. 
89 Vezi articolul 68 din Legea nr. 254/2013 și articolele 139 și 142 din regulamentul de 
implementare. 
90 Vezi articolul 69 din Legea nr. 254/2013 și articolele 145 - 147 din regulamentul de 
implementare. 
91 Vezi Recomandarea CM/Rec(2018)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 
către statele membre privind copiii cu părinți închiși, adoptată la 4 aprilie 2018. 
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investigaţii, ca vizitele să aibă loc în cabine și/sau să fie monitorizate. Cu toate 
acestea, acordurile privind vizita ”deschisă” ar trebui să reprezinte regula, iar cea 
”închisă” (de ex. cu ecran) excepția, pentru toate categoriile legale de deținuți. Orice 
decizie de a impune vizite închise trebuie să fie întotdeauna bine fundamentată și 
justificată și pe baza unei evaluări individuale a potențialului risc prezentat de 
deținut. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante cunoaște faptul că deținuții în regim de 
maximă securitate sunt considerați ca necesitând un nivel mare de securitate. Cu 
toate acestea, vizitele au loc într-un mediu securizat, deținuții sunt căutați în urma 
vizitelor deschise, iar vizitele deschise pot facilita procesul de progresie spre un 
regim închis sau dintr-un regim închis spre unul semideschis. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
instituie o regulă de vizite deschise pentru toți deținuții, vizitele închise 
reprezentând o excepție, în lumina observațiilor de mai sus. 

 
 
141. În ceea ce privește unitățile de vizitare, acestea variază de la penitenciar la 
penitenciar. La Penitenciarele Galați și Iași, s-au depus eforturi pentru a se asigura 
un mediu plăcut pentru vizitele deschise în jurul meselor, iar la Penitenciarul Bacău 
s-a amenajat un spațiu cu jocuri pentru copii.   Cu toate acestea, zonele de vizitare 
erau toate înghesuite. Ar trebui să se facă eforturi suplimentare pentru a crea un 
spațiu mai mare, prietenos pentru copii, în fiecare penitenciar, în special în lumina 
recomandării de la alineatul 140 de mai sus. Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
ar aprecia observațiile autorităților române în această chestiune. 

 
142. Femeile interogate la Penitenciarul Bacău de către delegația Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante s-au plâns că nu aveau suficient contact fizic cu familiile lor. Mai multe 
femei au declarat că nu și-au văzut familia, inclusiv copii, timp de mai multe luni 
deoarece familia nu își permitea să plătească costul călătoriei. Un procent ridicat de 
deținute sunt mame și principalii susținători ai familie. Separarea de familii și copii 
poate avea un efect în special dăunător asupra femeilor și familiilor și copiilor lor.  

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante este în special atent la măsurile implementate 
pentru a se asigura că contactul deținutelor cu familiile lor, inclusiv cu copii lor, și cu 
tutorii copiilor lor să fie încurajate și facilitate prin toate măsurile rezonabile.    Dacă 
este posibil, se vor lua măsuri pentru a contrabalansa dezavantajele cu care se 
confruntă deținutele din instituțiile situate departe de domiciliile lor, cum ar fi 
posibilitatea de a acumula drepturi de vizită. În plus, vizitele copiilor ar trebui să aibă 
loc într-un mediu în care indică cât mai mult posibil crearea unei experiențe pozitive 
de vizitare și ar trebui să permită contactul deschis între mamă și copil. Vizitele care 
implică un contact extins cu copii ar trebui să fie încurajate acolo unde este posibil.92 

                                                   
92 Vezi Regulile 26 și 28 din Regulile de la Bangkok din 2010 și alineatele 16-32 din 
Recomandarea CM/Rec(2018)5 a Comitetului de Miniștri statelor membre privind 
copiii cu părinți închiși din 4 aprilie 2018. 
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Trebuie depuse toate eforturile pentru a le permite copiilor să își viziteze mama, 
evitând traumatizarea acestora sau a mamei lor - mediul de vizitare ar trebui să fie 
prietenos pentru copii, iar mamelor ar trebui să li se permită contactul fizic cu copii 
lor (adică să îi îmbrățișeze și să îi sărute), iar procedurile de intrare și de căutare nu 
ar trebui să fie invazive sau excesive (căutările ar trebui să se bazeze pe o evaluare 
clară a riscurilor), iar călătoria spre și dinspre zona de vizitare ar trebui să atenueze 
cât mai mult posibil un cadru penitenciar. 

 
Trebuie făcute mai multe pentru a se promova contactele dintre deținute și 

familiile lor, în special deoarece multe dintre ele sunt încarcerate la distanțe mari de 
domiciliu. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante ar aprecia observațiile autorităților 
române în această chestiune. 

 
 
143. În ceea ce privește accesul la telefon, Comitetul European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat în 
mod pozitiv că toate celulele erau prevăzute cu un telefon pe care deținuții îl puteau 
folosi ori de câte ori doreau acest lucru.   Limita de 10 apeluri de până la o oră pe zi 
este una bună. De asemenea, este important ca deținuții să aibă încă acces la 
cabinele telefonice de pe coridoare și din curțile pentru exerciții fizice deoarece nu 
este tot timpul posibil, așa cum a observat delegația Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, să 
aibă intimitatea necesară într-o celulă mare cu ocupanți multipli. În plus, un număr 
de deținuți, în special tineri, au declarat că nu puteau face apeluri telefonice 
deoarece nu aveau bani; acești deținuți nu primeau de regulă nici vizite. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca administrația 
penitenciarului să le ofere deținuților care nu au bani posibilitatea de a-și 
contacta familiile în mod periodic și gratuit.  

 
 
144. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 
sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat că în fiecare din penitenciarele 
vizitate, a existat posibilitatea ca deținuții să mențină contactul cu familiile lor prin 
folosirea Protocolului de voce prin internet (VOIP) care, în multe cazuri, însemna 
Skype. Acest lucru este unui pozitiv. Cu toate acestea, utilizarea curentă a unor 
astfel de mijloace de comunicare era extrem de limitată deoarece numai deținuților 
care nu primeau vizite deoarece familiile lor locuiau departe, care nu primeau o 
sancțiune disciplinară și în cazul în care un asistent social recomanda acest lucru, 
li se permiteau să solicite utilizarea aplicației Skype. De exemplu, la Penitenciarul 
Bacău, delegația a observat că, în anul 2017, accesul la cele două portaluri Skype 
a fost acordat doar unui număr de șase deținuți, de una până la 7 ori fiecare. 

Ar trebui să se ia în considerare extinderea utilizării unor astfel de mijloace 
de comunicare fără restricție de către toți deținuții care primesc doar vizite mai puțin 

                                                   
 



104 
 

regulat decât este permis datorită distanței deținutului față de domiciliu. 
 

De asemenea, ar fi de dorit să se ofere cetățenilor străini posibilitatea de a 
avea acces la astfel de mijloace de comunicare pentru a menține contactul cu 
familiile lor din străinătate. La Penitenciarul Bacău, singurul cetățean străin din 
unitate, care provenea din Africa de Est, nu dispunea de fonduri pentru a-și contacta 
familia telefonic și nu i s-a oferit posibilitatea de a-și contacta familia telefonic în cele 
șase luni de la sosirea lui în penitenciar. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
analizeze utilizarea comunicațiilor VOIP în cazul deținuților pentru a menține 
contactul cu familiile lor și să facă utilizarea acestora mai puțin restrictivă, în 
lumina observațiilor de mai sus.  Dacă este necesar, ar trebui să se modifice 
dispoziții legale. 

 
 

e. plângerile și inspecțiile93 
 

145. În contextul plângerilor, judecătorul de supraveghere al penitenciarului care 
este situat în fiecare unitate penitenciară dispune de un mandat clar pentru a primi 
și investiga plângerile deținutului privind orice aspect legat de detenție (vezi articolul 
9 din Legea nr. 254/2014). Delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante a observat că la 
Penitenciarul Gherla, în anul 2017, s-au făcut 527 de plângeri/recursuri la 
judecătorul de supraveghere al penitenciarului din care 119 erau aprobate (108 se 
refereau la deciziile privind modificarea regimului).  Judecătorul de supraveghere a 
primit deținuții în biroul său și a vizitat zonele de detenție.  În celelalte penitenciare, 
marea majoritate a plângerilor se refereau tot la modificarea regimului și la aspectele 
disciplinare, iar judecătorul de supraveghere a părut să ia rolul acestora în serios în 
prelucrarea plângerilor. 

 
Cu toate acestea, în toate penitenciarele vizitate, a existat o percepție larg 

răspândită că judecătorul de supraveghere al penitenciarului nu era independent, 
iar deținuții au declarat că nu aveau prea multă încredere în sistemul de reclamații. 
La Penitenciarul Aiud, această percepție a fost consolidată de faptul că deținuții erau 
separați prin bare de metal atunci când se întâlneau cu judecătorul de supraveghere 
și trebuiau să stea în picioare. În celelalte penitenciare, acolo unde erau prezenți 
deținuți în regim de maximă securitate, judecătorul de supraveghere ținea ședințe 
cu acești deținuți în prezența membrilor echipei de intervenție mascată. În plus, mulți 
deținuți interogați de către delegație, în special la Penitenciarele Iași și Gherla, se 
temeau că prin depunerea unei plângeri își agravau situația (de ex. ar fi fost 
transferați în alt penitenciar sau de frica represaliilor personalului).  În acest sens, 

                                                   
93 Vezi secțiunea privind mecanismele de depunere a plângerilor din cel de-al 27-lea 
raport al Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante, publicat în aprilie 2018: Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 
Degradante/Inf (2018) 4, alineatele 68 - 91. 



105 
 

se precizează că mulți deținuți nu dispuneau de hârtie și pix și li se puneau la 
dispoziție aceste lucruri doar după ce se plângeau judecătorului de supraveghere. 
În plus, cutiile pentru plângeri nu erau prezente în toate secțiile penitenciarelor 
vizitate ceea ce însemna că deținuții trebuiau să predea plângerile ofițerilor din 
penitenciar pentru a ajunge în posesia judecătorului de supraveghere. 

 
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca autoritățile române să 
reanalizeze procedurile care sunt în prezent în vigoare pentru a se ocupa de 
plângerile deținuților, în lumina observațiilor de mai sus. În special, ar trebui 
să li se ofere tuturor deținuților hârtie și pix pentru a depune o plângere, iar 
cutiile pentru plângeri ar trebui să fie imediat disponibile în întreaga unitate. 
De asemenea, este important ca judecătorii de supraveghere să se întâlnească 
cu deținuții într-un mediu confidențial, departe de urechile ofițerilor din 
penitenciar.  
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ANEXA 1 

Lista unităților vizitate de delegația Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 

 

Facilități administrate de poliție  

- Centrul de reținere și arestare preventivă nr.1 al Poliției Capitalei București, 
strada Georgescu 

- Centrul de reținere și arestare preventivă nr.2 din cadrul Secției regionale de 
poliție transporturi  

- Centrul de reținere și arestare preventivă nr. 4 din cadrul Secției de poliție nr. 5 
București 

- Centrul de reținere și arestare preventivă nr. 8 din cadrul Secției de poliție nr. 
13 București  

- Centrul de reținere și arestare preventivă nr. 9 din cadrul Secției de poliție nr. 
15 București  

- Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Bacău, Bacău 
- Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Bistriţa Năsăud, Bistrița 
- Secția de poliție a Inspectoratului de Poliție din Bistrița Năsăud  
- Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Cluj, Cluj-Napoca 
- Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Iași, Iași 
- Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Galați, Galați 

 
 
 

Unități Penitenciare 

- Penitenciarul Aiud 
- Penitenciarul Bacău 
- Penitenciarul Galați 
- Penitenciarul Gherla  
- Penitenciarul Iași 
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ANEXA 2 
 

Lista autorităților naționale, a altor organisme și organizații neguvernamentale 
cu care s-a consultat delegația Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
 

 
D. Autorități naționale  
 
 
Ministerul Justiției  
 
Tudorel Toader     ministru  
Marieta Safta    secretar de stat 
Sebastian Costea    consilier personal al ministrului  
Lorin Ovidiu Hagimă director al Direcţiei afaceri europene și 

drepturile omului 
Claudiu Tudor consilier juridic, Direcţia afaceri europene și 

drepturile omului 
Carmen Georgescu consilier juridic, Direcţia afaceri europene și 

drepturile omului 
Marian Dobrică  director general al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 
Cristian Pleşa director adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 
Ioana Morar director adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 
Răzvan Coţofană director al Direcției Siguranța Deținerii și 

Regim Penitenciar din cadrul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor 

Laurenția Ștefan directorul Direcţiei Medicale din 
cadrul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor 

 
Ministerul de Interne 
 
Daniel Robert Marin secretar de stat 
Gabriel Crăciun director general adjunct, Direcția Generală 

Juridică 
Claudiu Iaru șef serviciu, Serviciul Coordonare a 

Centrului de Reținere și Arest Preventiv 
Alina Panait Șef Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și 

Coordonare Sanitară CRAP, Direcția 
Medicală 
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Ministerul Sănătății 
 
Costin Iliuță director general, Direcția Generală de 

Asistență Medicală și Sănătate Publică 
 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
Cătălin POPESCU procuror din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 
Taghiev Ramona procuror din cadrul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Bacău 
 
 
 
 
 
Avocatului Poporului (mecanism național de prevenție)  
 
Victor Ciorbea  avocatul poporului  
Magda Constanța ȘTEFĂNESCU adjunct al Avocatului Poporului  
Nicoleta CONSTANTINESCU expert. 
 
 
E. Organizații non-guvernamentale  

 
Apador-CH (Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul 
Helsinki) 


