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Doamnă, 
 
În conformitate cu articolul 10, alineatul 1, din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante, am onoarea de a vă trimite raportul catre Guvernul român stabilit de Comitetul European pentru 
Prevenirea torturii și inumane și degradante (CPT), în urma vizitei în România 5-17 iunie 2014. Raportul a fost adoptat de către 
CPT în cadrul reuniunii sale 85 care a avut loc la 3 noiembrie 7, 2014. 
 
Recomandările, observațiile și solicitările de informații formulate de CPT sunt cu caractere aldine în corpul raportului. Mai ales pe 
recomandările sale, CPT cere autorităților române în conformitate cu articolul 10, alineatul 1, al Convenției, de a oferi un termen de 
șase luni de răspuns care detaliază măsurile luate pentru a le pune în aplicare. În ceea ce privește punctul 52 din raport, Comitetul 
solicită autorităților române să efectueze o anchetă cu privire la acuzațiile de abuz efectuate de [MB] (a se vedea punctele 46 și 
47) și prezintă într-un termen de trei luni rezultatele acestei anchete. În ceea ce privește punctul 124, CPT ar dori primiți 
confirmarea în cadrul unei luni care au fost luate măsuri pentru a se asigura că fiecare pacient la Spitalul de Psihiatrie Sapoca are 
un pat 
 
CPT speră că autoritățile române vor fi, de asemenea, în măsură să ofere, în răspunsul lor, reacții la comentariile făcute în raportul 
și răspunsurile la solicitările Informațiile puse. În cazul în care răspunsurile sunt scrise în limba română, CPT ar aprecia însoțite de 
o traducere în limba engleză sau franceză. Ar fi de dorit, în măsura posibilului, că autoritățile române ar putea oferi o copie a 
răspunsurilor lor electronic. 
 
Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări pe care le-ar mă întrebi nici raportul CPT sau procedura de viitor. 
 
Vă rog să acceptați, stimată doamnă, expresia înaltei mele considerații. 
 
Lətif Huseynov 
 
Președintele Comisiei Europene 
 
pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante 
 
Cristian URSE, Însărcinat cu afaceri Reprezentant Permanent al România la Consiliul Europei 
Doamna Mădălina Manolache, Director de Afaceri Europene și Drepturile Omului, 
Departamentul de Justiție 
 
REZUMAT 
 
Vizita CPT nouă în România a fost utilizat pentru a evalua tratamentul deținuților de către poliție, condițiile din penitenciare, 
penitenciare-spital, precum și situația persoanelor în instituții psihiatrice. Evoluții pozitive au avut loc în ceea ce privește, de 
exemplu, lupta împotriva maltratării de catre politie, standardele de spațiu, precum și activități pentru deținuți care trăiesc în două 
dintre penitenciare vizitate, punerea în aplicare a proceduri pentru a susținute ca la spital mental la Neuropsihiatrie Centrul de 
recuperare si reabilitare a vizitat. Cu toate acestea, CPT-ul este deosebit de preocupat de acuzațiile de maltratare a deținuților de 
către personal în cele trei penitenciare vizitate. Mai mult decât atât, se pare că deținuții penitenciarului au fost avertizati la Târgșor 



să nu vorbească cu delegația și mulți deținuți în penitenciarele vizitate cele trei au fost deosebit de reticenti în a încredința date 
delegației de teama unor posibile represalii fizice (în penitenciare Arad și Oradea) și / sau disciplinar (Penitenciar Târgșor). 
 
Unități de poliție 
(…) 
 
Unități de psihiatrie 
(…) 
 
INTRODUCERE 
 
Datele vizitei și componența delegației 
 
În conformitate cu articolul 7 din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și inumane și degradante (denumită în continuare 
"Convenția"), o delegație CPT a vizitat România de la cinci-17 iunie, 2014 . Vizita a făcut parte din programul 
 
vizite periodice ale Comitetului pentru 2014. Acesta a fost vizita nouă a Comitetului pentru România. 1 
 
Vizita a fost efectuată de următorii membri ai CPT: 
 
Xavier Ronsin, șef de delegație 
Régis Bergonzi 
Joan CABEZA 
Maite STREET 
Nico HIRSCH 
 
Ei au fost susținute de Isabelle Servoz-Gallucci și Cristian LODA, Secretariatul CPT și asistate de: 
 
Catherine PAULET, psihiatru, șeful medical regional și Serviciul psihologic la penitenciar Baumettes, Marsilia, Franța (expert) 
Jean-Pierre RESTELLINI, specialist in medicina interna si medicina legala, Elveția (expert). 
Ilinca Balas (interpret) 
Luana CHIRITA (interpret) 
Ligia-Liliana MIHĂIESCU (interpret) 
Mladin Alexandra (interpret) 
Mariana Petrisor (interpret) 
 
Înainte de vizita, CPT a efectuat cinci vizite periodice (septembrie / octombrie 1995, ianuarie / februarie 1999, Septembrie 2002 / 
februarie 2003, iunie 2006 și septembrie 2010) și trei vizite "ad hoc" (în octombrie 2001, iunie 2004 și septembrie / octombrie 2009) 
în România. Rapoartele privind aceste vizite, precum și răspunsurile autorităților române au fost făcute publice și sunt disponibile 
pe site-ul Comitetului: http://www.cpt.coe.int/fr. 
 
Unitățile vizitate 
 
Delegație 3. CPT a vizitat următoarele locuri: unități de poliție 
(…) 
 
Penitenciare 
 
Penitenciar de Arad 
Penitenciar Oradea 
Penitenciar Târgșor 
Penitenciar Spitalul București-Rahova 
 
Delegația a vizitat, de asemenea, secțiunile izolatorul Bucuresti-Penitenciarul Rahova. 
 
Unități de psihiatrie 
 
Spital de psihiatrie Sapoca cu măsurile de securitate, Sapoca 
Centrul de Neuropsihiatrie pentru recuperarea și reabilitarea 2, Bucuresti 
 
Consultările purtate de delegația și cooperarea întâlnite 



 
4. În timpul vizitei, delegația CPT a întâlnit Robert Cazanciuc Marius, Ministrul Justiție, Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății, Ilie 
Botoș, secretar de stat la Ministerul de Afaceri interne, Codrin Scutaru, secretar de stat la Ministerul Muncii Familiei, Protecției 
Sociale și a persoanelor în vârstă, precum și alți oficiali de rang înalt ai acestor ministere. Întâlniri au avut loc cu Ion Ilie 
Iordachescu-, avocat în Baroul București, Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale 
active în domeniile de interes pentru CPT. 
 
Lista autorităților, instituțiilor și organizațiilor întâlnit în timpul vizitei este anexată la acest raport. 
 
Delegația s-a bucurat de o cooperare excelentă, deoarece ar putea avea acces la facilitățile l doresc pentru a vizita, la 
documentația a vrut să se consulte și persoanelor fizice cu care doresc să interviu. Ea dorește în special să-i mulțumesc Mădălina 
Manolache, Director de Afaceri Europene și Departamentul pentru Drepturile Omului, Ministerul Justiției, ofițerul de legătură CPT, 
Anamaria 
 
Stoia, consilier juridic, și Stefania Tudor a Direcției pentru Afaceri Europene și Departamentul pentru Drepturile Omului din cadrul 
Ministerului Justiției pentru asistența lor înainte, în timpul și după vizita. 
 
Cu toate acestea, se pare că unii membri ai personalului de la penitenciarul Târgșor au încercat să avertizeze împotriva deținuților 
plângerile pe care le-ar putea aborda, eventual, delegarea, făcându-le să înțeleagă că nu este în interesul lor să vorbesc cu el. În 
plus, se pare că mulți deținuți din unitățile de securitate maxima cu penitenciarul Arad și Oradea, precum și unitățile de maximă 
securitate și regim închis Târgșor penitenciar au fost deosebit de reticente în a încredința delegației de teama de posibile represalii 
fizice (în penitenciare Arad și Oradea) și / sau disciplinare (Penitenciar Târgșor). 2 
 
Un astfel de comportament este absolut incompatibil cu principiul cooperării, care se află în centrul din Convenție și cu principiul 
confidențialității care se aplică în temeiul Convenției, discuțiile Comitetului cu deținuții. În acest sens, orice sub formă de măsuri de 
intimidare sau represalii împotriva unei persoane înainte sau după întâlnirea sa cu o delegație a CPT constituie o încălcare a 
Convenției și, ca atare, ar fi ilegal. are încredere CPT că autoritățile române vor toate măsurile necesare pentru a preveni 
orice formă de intimidare sau represalii împotriva persoanelor private de libertate, înainte sau după întâlnirea delegației 
CPT. 
 
6. CPT a subliniat deja, în trecut, principiul cooperării prevăzut la articolul 3 din Convenție nu se limitează la măsurile luate pentru 
a facilita munca de o delegație care vizitează. De asemenea, este nevoie de măsuri concrete și decisive luate ca răspuns la 
recomandările Comitetului. În acest sens, ar trebui remarcat evoluții pozitive, în ceea ce privește, de exemplu, lupta împotriva 
relelor tratamente de poliție, standardele de spațiu de locuit în penitenciarul din Arad și mai multe unități de penitenciarul din 
Oradea, a activități pentru deținuți în penitenciarele din Arad și Oradea, stabilirea de proceduri pentru utilizarea restricțiilor cu 
privire la spitalul de psihiatrie cu măsurile de securitate Sapoca Neuropsihiatrie Centrul de recuperare și reabilitarea sectorului 2 
din Bucuresti. CPT este totuși deosebit de îngrijorat de acuzațiile de maltratare a deținuților de către personal în penitenciarele din 
Arad, Oradea și Târgșor. Comitetul a remarcat, de asemenea că progresul rămâne să fie făcută în garanțiile de bază împotriva 
relelor tratamente de către poliție, condițiile de detenție în depozite de poliție, garanții de plasare în spital de psihiatrie și acasă 
neuropsihiatrice și în oferta activități organizate / lucru la penitenciar, inclusiv Târgșor. 
 
Cererile la sfârșitul vizitei 
 
7. La 17 iunie 2014, delegația CPT a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților române din București pentru a le informa cu privire la 
principalele concluzii făcute de delegația. 
 
2   A se vedea punctul 49. 
 
Cu această ocazie, a făcut trei cereri: 
 
primele copii ale rapoartelor de expertiză medico-legale în cel mai scurt timp posibil pentru doi inculpați [GS și FP], reținute de 
Serviciul de Investigații Financiare mai 28 
 
2014 și ale căror leziuni constatărilor efectuate de către medicul depozit central Bucuresti respective au fost trimise la Parchet 29 
mai În plus, delegația a dorit să fie informat până la 20 august 2014, a punerii în aplicare a procedurilor de investigare; 
 
a primi informații de 20 aug 2014 privind statutul procedurii de investigație cu privire la plângerea depusă de un deținut [MB] in 
Arad Penitenciarul pe leziuni provocate de el în timpul unui episod violent care implică grupul de interventie a penitenciarului; 
 
primite de 25 iulie 2014 informații privind acțiunile întreprinse pentru plasarea unui rezident în Neuropsihiatrie Centrul pentru 
recuperarea și reabilitarea 



 
Sector 2 București, precum și prevederile legale referitoare la posibilitatea de a oferi un reprezentant legal. 
 
Aceste afirmații au fost confirmate printr-o scrisoare din data de 27 iunie 2014. Autoritățile române au furnizat documentele și 
informațiile solicitate prin scrisorile din 23 iulie și 20 august 2014. Comitetul va revizui informațiile sale în raport. 
 
NPM 
 
9. România a ratificat în 2009, Protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente crude, inumane sau 
degradante (OPCAT). Ea are, deoarece amânate în mod repetat executarea obligațiilor sale în ceea ce privește desemnarea sau 
stabilirea unui mecanism național de prevenire trebuia pentru a indica cele mai recente până în luna august 2014. CPT avut deja 
ocazia să sublinieze că el atașat o mare importanță pentru stabilirea unor mecanisme naționale independente pentru prevenirea, 
cu resurse financiare adecvate și cu expertiza necesară, așa cum este stipulat prin Protocolul menționat anterior. Astfel de 
mecanisme pot juca un rol crucial în lupta împotriva torturii și a altor rele tratamente. 
 
CPT a fost informat în iulie 2014 că guvernul român a adoptat un Ordin atribuirea funcțiilor Mecanismului Național de Prevenire 
(MNP) în Avocatul Poporului. Comitetul înțelege că resurse suplimentare vor fi alocate la biroul Avocatului Poporului pentru a 
îndeplini aceste noi sarcini. În acest sens, Comitetul speră că mecanismul va funcționa în conformitate cu criteriile stabilite de 
OPCAT și va lua în considerare în mod corespunzător liniile directoare stabilite de către Subcomisia pentru prevenirea torturii și a 
altor tratamente crude, inumane sau degradante (SPT), în special la punctul 32 din liniile directoare care asigură că "atunci când 
organismul desemnat ca MNP îndeplinește alte funcții cele din Protocolul opțional, funcționează ca un mecanism național ar trebui 
să fie încredințată unui grup sau un departament separat, cu propriul personal și buget propriu. "CPT ar primi informații detaliate 
cu privire la organizarea de MNP în biroul Avocatului Poporului, numărul de personal alocat și bugetul care urmează să 
fie alocat. 
 
Constatari in timpul vizitei si masuri propuse 
 
Așezări poliție 
(…) 
 
 
Penitenciare 
 
Observații preliminare 
Delegația a vizitat, pentru prima dată în trei penitenciare de maximă securitate 
 
Arad, Oradea și Târgșor (dedicat femeilor din penitenciare doar în România) și în spitalul penitenciar 32 a penitenciarului București-
Rahova. Ea a vizitat, de asemenea, unități de arest preventiv ale penitenciarului București-Rahova, în scopul de a interviu 
acuzatului. 
 
Supraaglomerarea rămâne o problemă majoră în penitenciarele din România. La momentul vizitei, în iunie 2014, populația 
penitenciarului a fost de 
 
428 de deținuți (pentru 19427 de locuri) 33, împotriva 26 971 (pentru 16 898 de locuri) în timpul vizitei efectuate 
 
în 2010. După cum sa menționat la punctul 10, în urma reformei penale majore în lucrările de aproape zece ani, o serie de legi a 
intrat în vigoare la data de 1 st februarie 2014 34 și delegația a fost informată că a dus la o reducere a populației penitenciarului cu 
aplicarea de măsuri de eliberare condiționată sau timpurii 35. Aceste legi se concentreze și asupra importanței măsurilor 
alternative la privarea de libertate (arest la domiciliu, tagging electronic) și a redus durata pedepselor și a numărului de infracțiuni 
se pedepsesc cu pedepse cu penitenciarul. 
 
Deși a salutat aceste măsuri tot dimensiunea rămâne încă să vină, CPT-ul reamintește faptul că politica de eficientă împotriva 
suprapopulării trebuie să treacă prin elaborarea unei strategii coerente ca eliberarea de intrare din penitenciar astfel încât într-
adevăr incarcerarea este leacul final. În acest sens, CPT recomandă ca autoritățile române sunt intensificarea eforturilor lor 
de a dezvolta o politică cu accent pe măsurile neprivative de libertate și alternative la încarcerare. Ar trebui luate măsuri 
corespunzătoare față-à-vis de urmărire penală și autoritățile judiciare să se asigure că acestea se aplică politicile pentru a 
evita utilizarea inutilă a detenției preventive și pedepse privative de libertate de 36. 
 
În plus, Comitetul ar saluta în timp util, copie a regulamentului de punere în aplicare a legii privind executarea pedepselor 
și a măsurilor privative de libertate, care a fost încă în discuție, la momentul vizitei. 
 



Spitalul este subiectul unei secțiuni complet, a se vedea punctele 90-95. 
 
Calitate oficială calculată pe baza unui spațiu de locuit de 4 m² per deținut. 
 
Codul penal, Codul de procedură penală, legislația lor de punere în aplicare, legea privind executarea pedepselor privative de 
libertate, de aplicare a legii pedepselor neprivative de libertate, Legea cu privire la sistemul de probațiune. 
 
La 31 decembrie, 2013 erau 33,434 deținuți în sistemul penitenciar românesc. 
 
Potrivit toate principiile conținute în recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în special Recomandarea Rec 
(2000) 22 privind îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor europene privind sancțiunile și măsurile aplicate în comunitate, 
Recomandarea Rec (2003) 22 privind liberarea condiționată, Recomandarea Rec (2006) 13 privind detenția provizorie, condițiile în 
care se realizează și stabilirea de garanții împotriva abuzurilor, și Recomandarea Rec (2010 ) 1 cu privire la normele Consiliului 
Europei cu privire la probațiune. 
 
Unele unități de două din cele trei penitenciare vizitate au fost suprapopulate, la momentul vizitei. Astfel, unele camere de unități 
regim închis de Penitenciar Oradea 
 
celulele unităților regim închis penitenciar Târgșor a oferit numai 2 m² de spațiu de pe deținut de viață. 37 CPT recomandă ca 
autoritățile să ia măsuri pentru a susține nivelul de 4 m² de spațiu de pe deținut care trăiesc în celulele suprapopulate în 
penitenciarele din Oradea și Târgșor. 
 
Abuz 
 
Delegația a fost primită sau acuzații orice dovezi de abuz de pacienți de către personalul de la spitalul penitenciar din București-
Rahova. Acesta a fost locul o atmosferă relaxată și relațiile dintre personal și pacienți. 
 
Cu toate acestea, delegația a primit numeroase plângeri credibile și consistente de abuz fizic cauzate în primul rând de deținuți în 
planul de securitate maximă ("RMS") și regim închis, de obicei, de către membrii grupului de interventie 
 
(mascat / ascuns), în penitenciarele de Arad și Oradea. La Târgșor penitenciar, câteva acuzații de abuz fizic (palme și pumni) 
provocate de membri ai personalului, inclusiv grupul de interventie, deținut în "RMS" și regim închis, inclusiv operațiunile de 
căutare de camere utilizate, au fost, de asemenea, a primit. 39 
 
În penitenciare Arad și Oradea au fost ridicate bătăi reale (pumni, inclusiv cu mănuși armat, greve genunchi, picioare și bastoane). 
 
Delegația a avut impresia că cele mai multe ori o chestiune de reacții disproporționate la incidente în scopul de a pedepsi deținuții 
sau să intimidare preventivă pentru a compensa slăbiciunea materială a forței de muncă a personalului de monitorizare 
penitenciarele vizitat 40. 
 
 
46. dovezi medicale in concordanta cu afirmații primite ar putea fi identificate în dosarele medicale - deși foarte scurt 41 - sau în 
dosarele administrative ale deținuților de penitenciare Arad și Oradea. De exemplu: 
 
întâlnit un deținut în penitenciar în Oradea [ST] presupune că a primit bastoane pe fese de către membrii grupurilor de advocacy, 
purtând cagule, 26, 2014, și a primit pumni pe corp și palme la cap. O revizuire a înregistrărilor sale medicale a făcut să apară 
mențiunea de vânătăi la ambele fese. 
 
A se vedea punctele 55 și 56. 
 
Recunoscând că spațiul de locuit trebuie să fie calculată fără a include anexa sanitar. 
 
Ar trebui remarcat faptul că sa constatat că puțini înregistrări scrise cu privire la utilizarea forței și / sau reținere de către personalul 
penitenciarului, inclusiv operațiunile din grupul de interventie în penitenciarele vizitate. 
 
A se vedea punctul 109. 
 
A se vedea punctul 83. 
 
un deținut în regim de maximă siguranță întâlnit în penitenciar Arad [MB] care ar fi fost lovit, lovit, și fiind presat brutal la sol de 
către membrii grupului de intervenție care purtau cagule și erau n "nu a avut nici un semn de identificare (30 ianuarie 2014). Odată 



ajuns pe pământ, încheieturile încătușate în spate, el a primit un pumn în față, un genunchi și lovituri la corp. De asemenea, el 
susține că el a spus doctorul că a fost bătut de gardieni. Revizuirea dosarul său prezintă următoarele constatări medicale "o 
periorbital umflare în ochiul drept, vânătăi pe buza superioară, o vânătaie de la piept posterior stânga, și deținutul se plânge de 
dureri la nivelul membrelor inferioare și piept ". 
 
După ultima episodul menționate la punctul de mai sus, pedeapsa disciplinară a cinci zile de izolare a fost decisă în cazul în care 
deținutul a făcut apel, dar a fost confirmat. 
 
În paralel, 07 feb 2014, deținutul a depus o plângere de maltratare la instanța Arad că judecătorul responsabil de supravegherea 
privarea de libertate 42 să se pronunțe cu privire la caz. Am auzit de aceasta la 19 februarie, deținutul și-a retras plângerea. 
Îndeplinite de către delegația, el a spus că a fost supus la o presiune constantă de la autoritățile de supraveghere și au fost blocate 
în mod sistematic în timp ce călătoresc în ziua audierii judecătorului. 
 
După cum sa menționat în paragraful 7, printr-o scrisoare din 27 iunie 2014, președintele CPT a cerut autorităților române pentru 
informații cu privire la stadiul procedurii de investigare a plângerii. Prin scrisoarea din data de 8.20.2014, autoritățile române au 
raportat că deținutul a avut un comportament recalcitrant, el a ținut un limbaj injurios și amenințător împotriva personalului și că 
acest lucru justificat o proprietate de capital manual rezultat leziunile observate. Autoritățile penitenciare a menționat că nicio 
plângere a deținutului a fost înregistrată în penitenciar împotriva rănilor cauzate și detinutul a retras plângerea a trimis în această 
privință în instanță în Arad. 
 
CPT examinează tratamentul acestei episod care subliniază totuși o serie de tulburari. În ciuda leziuni, apare dovezi medicale și 
plângere oficială a deținutului într-o autoritate judecătorească, la orice moment pentru a fi fost considerat o 
 
orice utilizare excesivă a forței în timpul episodului povestit. Nici o mentiune apare în registrul de leziuni 43. Nici o transmitere a 
plângerii de către președintele Judecătoriei a fost făcută pentru a procurorului competent. 
 
48. Mai mult decât atât, se pare că audierile deținuților în regim de maximă siguranță în fața judecătorului de supraveghere a 
privării de libertate, Penitenciarul Arad, a avut loc în prezența membrilor grupului de intervenție, care nu este, evident, să conducă 
la că deținuții fac de posibile rele tratamente de către personalul penitenciarului. Ar trebui remarcat faptul că penitenciarul Târgșor, 
audieri organizate în fața judecătorului a avut loc în timp ce regimul confuz, în prezența unui supervizor. 
 
"Judecător desemnat", numit în legea anterioară privind executarea pedepselor 2006, a se vedea punctele 40 și 118 din CPT 
documentului / Inf (2011) 31 și punctele 139 și 153 din documentul CPT / Inf (2008) 41. Acest judecător, permanent penitenciarele 
din România, are diverse funcții, inclusiv o decizie cu privire la plângerile deținuților cu privire la exercitarea drepturilor lor. Dacă 
aceste plângeri se referă la faptele de natură penală, nu este competentă și trebuie să le transmită instanțelor penale. Acesta 
trebuie să fie, de asemenea, notificat atunci când un deținut este aplicarea restricții, sau a făcut greva foamei, moarte, etc. 
 
Medicul penitenciarului a spus registru ar servi drept accidente de sport. Incidente între deținuți sau a personalului este menționată 
în registrul de consultații deținute și priza. În acest caz, nici o mențiune de acest tip nu apare în nici una din aceste două 
documente. 
 
În unitățile maxime regim de securitate și într-o măsură mai mică a închis regim a unităților celor trei unități au vizitat, atmosfera a 
fost tensionată și climatul de frică și 
 
anxietate evident. Mulți deținuți se temeau clar represalii fizice în penitenciare Arad și Oradea din grupurilor de advocacy 44, se pare că 

în mod constant prezent în unitățile de "RMS". 
 
La Târgșor penitenciar, climatul de frică a fost în primul rând în funcție de amenințarea unui utilizarea sistematică a sancțiunilor 
disciplinare prevăzute de lege 45. În plus, delegația a primit plângeri de intervenție, deși rare, un grup de gardieni îmbrăcați în 
uniforme negre, hote sau măști și bastoane care transportă în timpul incidentelor în camere sau de a efectua operațiuni de 
Celulele săpături armare supraveghere. Conducerea penitenciarului a declarat ca grupul, constituit în mod oficial, nu a fost 
niciodată acționat ca astfel și personalul său (zece persoane) s-au folosit in mod curent pentru a suplimenta numărul foarte mic de 
supraveghere 46 și îmbrăcat ca atare ultima. 
 
Înregistrarea de incidente, utilizarea restricțiilor și operațiuni 
 
grupuri de advocacy a plecat în mare măsură de dorit în instituțiile vizitate, a fost parțial în cel mai bun, și în mod inutil complicată 
47. 
 
Delegația a avut senzația clară că aceste grupuri de intervenție și ierarhia lor implica un mod inacceptabil de securitate și de 
gestionare a acestor instituții pe baza intimidare și abuz în scopul de descurajare sau pentru a regla incidente . 



 
CPT recunoaște că ar putea fi necesar pentru a avea unități speciale de a interveni în penitenciare, în ultimă instanță să se ocupe 
de situații excepționale. Cu toate acestea, utilizarea unor astfel de unități ar trebui să fie deturnate în nici un fel și banalizată de 
servicii de zi cu zi a unei politici globale de securitate și menținerea ordinii de zi cu zi de penitenciare, sau deficiențe corecte de 
personal de supraveghere. Ar trebui să fie luate măsuri de precauție de bază pentru a preveni reacțiile nepotrivite legate de 
puternic sentimentul de apartenență la o companie care se consideră o elită, unite prin pericolele pe care le are pentru a face față. 
Aceste măsuri de precauție includ ferme profesionale de management și atent la toate excesele care trebuie să fie întotdeauna 
pedepsiți, și o politică de rotație a personalului. În plus, este esențial ca mare grijă trebuie luate în selecție, recrutare, formare 
(inclusiv managementul stresului și pregătire fizică) și echipamente de membri ai unităților speciale pentru a se asigura acestea 
sunt cele mai în măsură să se ocupe în mod corespunzător (adică, folosind cel mai puțin forța posibil) cu risc. 
 
Se reamintește că aceste grupuri de intervenție pentru penitenciare rămâne clasificat ca "securitate maxima", de numerotare 16 în 
România. Acestea sunt utilizate pentru operațiuni de escortă ale unor deținuți în "RMS", atât în interiorul cât și în afara 
penitenciarului, și de camere operațiuni de căutare în consolidarea autorităților de supraveghere. Numele lor oficial este "Structuri 
asociate cu măsuri speciale de siguranță, constrângere și de control." 
 
A se vedea punctul 112. 
 
A se vedea punctul 109. 
 
Când a fost înregistrată informații, înregistrări incomplete ar putea referi la alte înregistrări care se trimise înapoi la rapoarte. 
 
CPT reiterează recomandarea ca autoritățile române să transmită un mesaj clar pentru tot personalul penitenciarului, 
inclusiv membri ai grupurilor de intervenție în penitenciarele din Arad, Oradea și Târgșor în toate penitenciarele din 
România, în calitate de rele tratamente deținuților este o crimă și va fi pedepsit în consecință. Acesta ar trebui să facă, de 
asemenea, în mod clar a membrilor grupului de interventie penitenciar Arad și Oradea că folosirea forței pentru a controla 
detinuti violente și / sau recalcitrant trebuie să se limiteze la strictul, și că, odată ce o persoană este sub control, nimic nu 
poate justifica vreodată să fie brutalizat. 
 
În plus, CPT recomandă ca au evaluat gestionarea și procedura de grupuri de interventie în penitenciarele vizitate în 
lumina comentariile de mai sus. În orice caz, aceste unități nu ar trebui să fie utilizate pentru a efectua sarcini în mod 
normal sub supravegherea personalului. Un efort special trebuie să se facă în recrutarea și formarea, atât inițială și 
continuă, acest personal. 
 
Comitetul recomandă, de asemenea, că autoritățile române să se asigure că, atunci când o monitorizare judecător de 
privare de libertate primește acuzațiile de abuz de un deținut de către personalul penitenciar, acestea sunt transmise în 
mod sistematic pentru a organelor de urmărire penală competentă penală și tratate ca parte a unei imparțial de investigare. 
 
În plus, punctul de vedere al CPT, nimic nu justifică prezența de supraveghere sistematică la audierile în fața judecătorului pentru 
monitorizarea privarea de libertate. Alternative de reconciliere cerințele de securitate legitime și posibilitatea de a detinutilor de a 
vorbi liber și pot fi găsite, de exemplu, prin intermediul unui sistem de recurs care să permită judecătorului să supraveghetorilor de 
alertă rapidă în În cazul în care un deținut devine agitat sau pericol în timpul unui interviu. CPT recomandă ca autoritățile 
române să ia măsuri pentru a se asigura că practica ia în considerare aceste aspecte. 
 
În ceea ce privește cazul deținutului întâlnit la penitenciarul din Arad [MB] și detaliat la punctele 46 și 47, CPT cere 
autorităților române că o anchetă este efectuată cu privire la acuzațiile de maltratare și a raportat că rezultatele acestui 
studiu sunt comunicate CPT în termen de trei luni. 
 
 
53. Acuzațiile de violență între deținuți au fost colectate în penitenciare Arad și Oradea. Acesta a fost raportat că, în general, 
personalul nu intervin în aceste condiții, lăsând deținuți "rezolva aceasta între ei." 
 
CPT reamintește că obligația de a avea grijă de deținuți revine cu autoritățile penitenciarului include responsabilitatea de a le 
proteja împotriva altor deținuți care ar dori să le facă rău. Autoritățile penitenciare trebuie să acționeze în amonte pentru a preveni 
violența de deținuți împotriva altor deținuți. Este important ca personalul penitenciarului să fie atent la semnele de necazuri și atât 
rezolvate instruiți în mod corespunzător pentru a interveni atunci când este necesar, și că are competențe adecvate de comunicare 
interpersonală. În plus, personalul penitenciarului trebuie să fie suficientă. 
 
CPT recomandă ca directorii de penitenciar Arad și Oradea să exercite vigilență constantă și să ia măsurile necesare 
pentru a preveni problemele de violență între deținuți, luând în considerare de mai sus comentariile. 
 



Condițiile materiale de detenție 
 
o. cazare 
 
 
Penitenciar Arad a fost situat pe două site-uri. Site-ul principal în cazul în care delegația a fost concentrat, a fost construit între 
1998 și 2010 de nord a orasului si a inclus prizonierii de sex masculin (cu excepția celor din regim deschis). Un alt site nu vizitat de 
delegația, care a fost penitenciar veche din centrul orasului Arad, a reunit femei, toate sistemele, iar oamenii din regim deschis. 
Penitenciarul a avut 1.008 de deținuți, la momentul vizitei, inclusiv 818 pe site-ul principal (100 în regim de maximă securitate, 673 
în regim închis, 10 regim semi-deschis, opt admitere și 27 la arest preventiv) pentru o capacitate de 1 213 de locuri pe baza unui 
spațiu de locuit de 4 m² per deținut pe site-ul principal. Al doilea site gazduit 190 de detinuti, inclusiv 135 de femei (șapte în sistem 
de maxima securitate, 43 în regim închis, 58 în regim semi-deschis, 23 în regim deschis, și patru în custodie) și toți oamenii din 
plan deschis sau 55 de persoane. Nu sunt minori au fost prezente în penitenciar în timpul vizitei. 
 
Condițiile materiale au fost în general satisfăcătoare. Celulele măsurată unele 21 m² 48 - inclusiv anexa sanitar unele 2 hectare - din 
care aproximativ 2 m² au fost umbrite de o poarta interioară, ușa a rămas deschisă în mod normal. Ei au salutat patru - sau foarte 
excepțional cinci - a avut loc la momentul vizitei. Ei aveau o anexă sanitară cu chiuvetă și toaletă. Ei au fost bine echipate, au 
beneficiat de acces bun la lumina, atât naturale și artificiale, și au fost ventilate. Asta a spus, unele semne de degradare a apărut, 
în special în una din cele trei clădiri de detenție (locuinte E1 A, B și C), în cazul în care pereții au început să décrépir, și paturi și 
dulapuri au fost avariate. Probleme paraziți infestare au fost raportate în toate clădirile. 
 
 
55. Penitenciar Oradea, situat în centrul orașului, datând de la mijlocul secolului 19. Ea a suferit diferite stadii de reparare a lungul 
anilor și unul dintre cele trei clădiri de penitenciar au fost reconstruite în 2000. A avut 528 de detinuti de sex masculin (44 în planul 
de securitate maxima, 311 în regim închis, 13 regim semi-deschis, 87 în regim deschis, admiterea 27 și 46 în arest preventiv), la 
momentul vizitei de o capacitate de 402 de locuri, pe baza unui spațiu de locuit de 4 m² per deținut. Această penitenciar nu este 
conceput pentru a se potrivi femei, si nu au existat minore la momentul vizitei. 
 
Penitenciarul a fost caracterizată de marea vechimea mai multe centre de detenție, dintre care unele au suferit de 
supraaglomerare severă. Astfel, celulele unor 16 m² ar putea găzdui până la opt deținuți, iar unele dintre 39 m² putea conta 
aproximativ 17 deținuți. Situația cea mai problematică a fost găsit în cea mai veche clădire de penitenciar (la 1848) de locuinte E1 
si E2 cazul in care celulele de doi detinuti au fost de măsurare unele 7m, inclusiv anexa sanitare cu WC. și chiuveta. În plus, 
clădirea de locuințe secțiunile E3 și E4 (datand din 1865) a fost într-o stare foarte proastă: pereti si tavane au fost sub infiltrații de 
apă, lumină artificială nu a fost de lucru în mai multe camere, iar celulele au avut practic nu au acces la lumina naturala a fost 
ascuns de prezența unui perete situat la un metru a clădirii. Mobilierul si saltele au fost uneori murdare. 
 
48   Cu excepția camere de pedeapsă, a se vedea punctul 117. 
 
Târgșor penitenciarul, situat în afara unui sat o jumătate de oră din orașul Ploiești, datat din mijlocul secolului 20, dar a suferit 
renovari majore în ultimii cincisprezece ani. Acesta numărat 677 de detinuti la momentul vizitei (25 în sistemul de securitate 
 
maximă, 215 în regim închis, 263 în regim semi-deschis, 113 în regim deschis, admiterea 15 și 46 în arest preventiv) 49 pentru o 
capacitate de 362 de locuri, pe baza unui spațiu de locuit 
 
m² pe deținut. Delegația sa concentrat pe unitățile de regim închis și sistem de securitate maximă 50. 
 
Cele două unități ale regimului închise s-au caracterizat prin supraaglomerarea severă, cu puțin mai mult de 2 m² de spațiu de 
locuit (aproximativ 25 de camere m² pentru 13 deținuți; 33,5 m² pentru 17 deținuți). Ele au fost, de asemenea, echipate cu 
balcoane mici și anexele sanitare cu WC., Dusuri si chiuvete. Celulele aveau doar, triple, atinge reciproc, și, uneori, dulapuri. 
Accesul la lumina naturală era uneori nesatisfăcătoare deoarece unele camere a avut doar o fereastra mica, iar lumina artificială a 
fost foarte insuficient. Aceste camere au fost, de asemenea, slab ventilate. Delegația a primit, de asemenea, mai multe plângeri de 
la lumina lăsat pe toată noaptea în aceste unități. 
 
Celulele din trei penitenciare vizitate au fost, de asemenea, echipat cu nici un apel sistem, forțând deținuții pentru a apela sau bat 
la uși, uneori la lungime, dacă este necesar. 
 
CPT recomandă ca următoarele etape trebuie luate în unitățile vizitate în lumina observațiilor de la punctele 54-57: 
 
revizui ratele de ocupare în camere pentru a asigura un minim de 4 m² de spațiu de locuit pe deținut în celulele colective, 
cu excepția anexei sanitare (penitenciarele din Oradea și Târgșor); 
 



face renovări și reparații necesare în unități E3 și E4 penitenciarului din Oradea, și asigurați-vă că pentru a înlocui 
mobilier deteriorat și saltele; 
 
asigura pentru toți deținuții din unitatea E3 Oradea penitenciar și a avut loc în celulele întunecate ale penitenciarului 
regim închis Târgșor acces suficient la lumina naturală și ventilație adecvată a celulelor în timpul zilei; accesul la lumina 
artificială trebuie să fie, de asemenea, îmbunătățit în celulele regim închis Târgșor penitenciar; soluții ar trebui să fie 
găsite pentru a evita menținerea luminile de pe toata noaptea prin instalarea, de exemplu, pilot; 
 
efectua deratizare periodică a clădirilor penitenciare Arad. 
 
În plus, celulele penitenciarelor vizitate ar trebui să fie echipate cu apeluri sistem. 
 
 
Aceste cifre sunt incluse, de asemenea, șase oameni, adăpostite într-o zonă separată, ceea ce face pedeapsa în regim deschis, și 
au fost prezenți pentru a face munca pe care femeile nu ar putea realiza. 
 
Ea a vizitat, de asemenea, comunitatea terapeutică și unitate "mame pentru copii", respectiv, a se vedea punctele 86-89 și 96-100. 
 
 
La penitenciarul Târgșor a fost un proiect de a transforma un atelier dezafectate pentru a crea special, sunt 400 de locuri de 
cazare și spații pentru activități organizate. 
 
În plus, o cerere din partea administrației penitenciarului a fost făcută pentru a crea o suplimentare de 60 de locuri în regim 
deschis. Comitetul va fi informat cu privire la starea acestor aplicații și calendarul de punere în aplicare. 
 
salubritate și igienă 
 
Starea de salubritate a variat în instituțiile vizitate, inclusiv de la o clădire la alta. 
 
Toaletă. chiuvete și anexe sanitare erau rupte (scurgeri) în mai multe camere de o clădire în Arad Penitenciarul (E1A locuințe 
unități, b și c), precum și în unitățile de clădirea E3 și E4 a penitenciarului Oradea. La Târgșor penitenciar, instalații sanitare au fost 
ruinate, presiunea apei foarte scăzută și deținuți au fost înfundarea toaletă la sol cu sticle, pentru a evita miros și viermi 
ascensoare. În plus, capete de duș lipseau în dusuri de facilități comune în diferite unități de penitenciare Arad și Oradea. 
 
Într-o notă mai pozitivă, în toate penitenciarele vizitat, acces la duș, sau apă caldă în celulele sa făcut două ori pe săptămână. 
 
 
 
În ceea ce privește igiena produselor, delegația a remarcat că unele săpun (o bară pe lună) și detergent au fost furnizate de 
deținuți. În plus, penitenciarul Târgșor, deținuții au primit doar cinci sanitare servetele / tampoane pe lună. 
 
 
CPT recomandă ca autoritățile române să ia următoarele măsuri cu privire la observațiile făcute în punctele 59 și 60: 
 
repararea și renovarea instalațiile sanitare ale unităților din penitenciarele din Arad, Oradea Târgșor; Pereți și plafoane 
Oradea afectate de infiltrarea trebuie reparate; 
 
furnizați suficiente produse de igienă personală a deținuților și detergent pentru a curăța celulele lor. 
 
alimente / bucatarie 
 
 
Delegația a primit numeroase plângeri în cele trei penitenciare vizitate, cu privire la calitatea foarte slabă a produsului alimentar și / 
sau cantități insuficiente. Produse lactate, fructe și carne au fost doar foarte rar a servit. De exemplu, Târgșor penitenciar, 
delegația sa aflat ca alimentul de bază a constat în paste, orez și legume cu niște piese reziduale de carne. La penitenciarul din 
Arad, stocurile au fost compuse ca cartofi și câteva zeci de kilograme de morcovi, sfecla si ceapa. 
 
Acesta a fost confirmat de delegația care fructele au fost, în general, nu sunt distribuite datorate bugetului foarte mic pentru 
produsele alimentare pe detinut pe zi (3,76 lei) 51. Autoritățile române au indicat, de asemenea, la începutul vizitei, ca noi 
standarde pentru deținuții de calorii au fost pregătite pentru 2014, dar că, până la standardele vechi, deja modeste, a rămas în 
vigoare 52. 



 
63. Bucătăria în Arad penitenciarul a fost într-o stare de igienă și de curățenie, în general, adecvate. Cu toate acestea, starea de 
igienă și de curățenie din bucătărie a penitenciarului Oradea stânga între timp de dorit: suprafețele au fost gras și alunecos; Mai 
mult decât atât, temperatura din congelator această bucătărie a fost suficient de bine 53. 
 
Sa constatat că bucătăriile au fost controale succinte de la medicul de penitenciare vizitate. Inspecțiile de vizita, servicii de igienă 
au fost rareori avut loc 54. 
 
 
64. CPT recomandă ca autoritățile române să ia măsuri pentru a se asigura că calitatea și cantitatea de alimente 
distribuite deținuții din penitenciare au vizitat, și în toate celelalte penitenciare din România, să îndeplinească standardele 
minime pentru contribuțiile proteine si vitamine de zi cu zi. Comitetul invită autoritățile să se asigure că standardele 
caloric aflate în prezent în discuție îndeplinesc standardele minime de alocații zilnice și ar aprecia primirea copii ale noilor 
standarde în timp. 
 
CPT recomandă, de asemenea că bucătăriile sunt inspectate și acordând o atenție deosebită și respectarea constantă cu 
igienă în mod regulat standardele. În plus, 
 
CPT ar dori să primească confirmarea că congelator defect în bucătăria penitenciarului din Oradea a fost înlocuit. 
 
Activități 
 
Eforturile au fost făcute în cele trei penitenciare vizitate de a oferi activități de lucru și / sau socio-educative, mai multe deținuți în 
regimuri deschise și semi-deschise. În ciuda acestui fapt, o mare parte din populația penitenciară (inclusiv marea majoritate a 
inculpaților în cele trei penitenciare vizitate și cel puțin două treimi din deținuților condamnați în penitenciarele din Oradea și 
Târgșor) nu a avut nici activități profesionale și / sau socio-educativ. 
 
Situația a fost mult mai bine în penitenciarul de Arad, în cazul în care o proporție mai mare de detinuti implicați în activități 
organizate 55, care CPT salută și încurajează. 
 
Fie unele Euro 0,85. Delegația a fost informată de către autoritățile române după vizita, care s-au adăugat 1,26 și 1,45 lei pe 
deținut pe zi pentru deținuți care lucrează (în funcție de duritatea lucrării). 
 
A se vedea punctul 61 din documentul CPT / Inf (2011) 31; pentru memorie a fost de 70 de grame de carne pe zi pentru un 
sănătos și reținute 90 de grame pentru un detinut bolnav. 
 
El a indicat -10 / -12 °, care este ea însăși în mare măsură insuficientă și temperatura observată de către un membru medical al 
delegației indicată prin numai 0 °. I sa spus că delegația congelator a fost înlocuit în urma vizitei. 
 
Ultima inspecție datează cu luna ianuarie 2013, în Oradea și Arad Penitenciarul au fost inspectate în 2014, dar nu în 2013. 
 
Aproximativ 42% din deținuții condamnați participă la o activitate profesională și / sau socio-educativ. 
 
În ceea ce privește profesionale activități, 302 deținuții condamnați la penitenciar Arad au fost angajate 56 de ani, 113 de detinuti ca 57 în 
penitenciar în Oradea și 182 în penitenciarul de Târgșor 58. 
 
În ceea ce privește educaționale activități, 160 de deținuți au fost luati prima și a doua grad în penitenciarul din Arad, 49 în 
penitenciarul din Oradea și 39 la Targsor penitenciar. 
 
Cele activități terapeutice și sociale au fost, de asemenea, oferite în cele trei 
 
vizitat. Astfel, 60 de deținuți de la Oradea și 44 la penitenciar Târgșor urmat astfel de cursuri 59. O penitenciar din Arad, marea 
majoritate a deținuților au fost oferite diverse cursuri de acest tip, în grupuri de 10-25 persoane. Cei în custodie au fost luati cursuri 
pentru a se adapta la viața în penitenciar la sosirea în penitenciarele vizitate. 
 
Alte activități au fost organizate în grupuri mici pentru perioade definite. 
 
De exemplu, Targsor penitenciar grupuri deținuți au avut ocazia de a participa la ateliere (pictură, desen, meserii) la rata de o oră 
pe săptămână pentru perioade de trei luni. În Arad, a fost mai mult ateliere de bricolaj. 
 



În ceea ce privește supravegherea, Arad penitenciarul a avut patru psihologi (și două posturi erau vacante), trei asistenți sociali (și 
trei poziții erau vacante) și 12 educatori (și o poziție a fost vacant). La penitenciarul din Oradea, au fost doi psihologi (și două 
posturi erau vacante), doi asistenți sociali (și două posturi erau vacante) și cinci educatori (nu de posturi vacante). Penitenciarul 
Târgșor angajat doi psihologi (și patru posturi erau vacante), un asistent social (și trei poziții erau vacante) și patru educatori. Toate 
aceste posturi au fost full-time. 
 
 
În penitenciarele din Arad și Oradea, detinuti au fost dreptul de a o oră și jumătate până la trei ore de mers pe zi, la Targsor 
penitenciar, trei ore pe zi. În timpul plimbare în penitenciarul din Arad au fost dotate cu greutăți și bănci de greutate. Deținuții din 
penitenciarul din Oradea ar putea acces la o sală de gimnastică două ori pe săptămână. 
 
Delegația a remarcat faptul că la penitenciar Târgșor, accesul pe săptămână la o sală de fitness și o sesiune de screening de film 
a fost dat la deținuții din regim închis cu câteva zile înainte de vizita. 
 
69. Deși salută eforturile depuse de a oferi activități, inclusiv profesionale, detinuti, inclusiv regimurile deschis și semi-deschise în 
cele trei penitenciare vizitate, și deținuți în penitenciar regim închis din Arad, notele CPT că deținuții din penitenciarele regim închis 
de Oradea și Târgșor, a petrecut marea majoritate, 20 la 22 de ore pe zi, într-o celulă ma uit la TV sau asculta la radio. 
 
Ateliere de zbor reparatii auto, prelucrarea lemnului, activități agricole, de lucru în bucătărie penitenciarului, întreținere / curățare a 
spațiilor. 
 
Această cifră trebuie să fie calificat și de faptul că, la momentul vizitei, pantofi fabrici de confectii care a angajat 40 de detinuti au 
fost închise în martie și ar trebui să rămână așa până la defect de control în octombrie. Aceasta a inclus o duzină de detinuti în 
arest preventiv. 
 
21 a avut loc în regim închis, 80 în regim semi-deschis, 78 în regim deschis și trei în custodie. El a fost de lucru în bucătărie fermei 
penitenciar, întreținere / curățare a spațiilor de penitenciar. 
 
De exemplu, management agresiune, adaptarea la viața în penitenciar, educație igienă, educație civică, consiliere psihologică. 
 
CPT recomandă ca autoritățile române să consolideze eforturile lor de a dezvolta programe de activități oferite deținuților, 
inclusiv regim închis și inculpați, inclusiv penitenciare și Târgșor Oradea. Obiectivul ar trebui să fie faptul că aceste două 
categorii de deținuți sunt în măsură să-și petreacă o parte rezonabilă a zilei (de exemplu, opt oră sau mai mult) în afara 
celulelor lor, implicate în activități motivante de natură variată. 
 
Acesta ar trebui să aibă în acest sens de personal adecvate, inclusiv psihologi, educatori și asistenți sociali, în număr suficient. 
CPT recomandă ca echipe psihologi, educatori și asistenți sociali în cele trei penitenciare vizitate sunt consolidate 
începând cu ocuparea posturilor vacante în penitenciare a vizitat în cel mai scurt timp posibil. 
 
Deținuții in regim de maximă siguranță 
 
Dispozițiile legale referitoare la planul de Maximă Siguranță ("RMS") ușor 
a evoluat cu intrarea în vigoare a noii Legi privind executarea pedepselor privative de libertate 
 
(254/2013). Această schemă se aplică deținuților condamnat la penitenciar pe viață, cu penitenciar de peste 13 ani 60, și deținuții cu risc 

pentru securitatea instituției. 
 
În conformitate cu articolul 40 din Legea 254/2013, Comisia pentru constatarea, individualizarea și de a schimba regimul 
sancțiunilor de execuție ar trebui să reevalueze nivelul regimului după șase ani (împotriva opt ani mai devreme) pentru deținuții 
care execută pedepse de penitenciar pe viață, iar după o cincime (față de trimestrul precedent) din teza efectuate în alte cazuri. 
După aceea, revizuirea va fi efectuată în fiecare an de către Comisie. 
 
Salutând eforturile autorităților române în reducerea perioadei de revizuire inițială de lifers, aplicarea astfel o recomandare de CPT 
în acest sens, Comitetul regretă faptul că întârzierea este încă prea mult timp și că revizuirea este de peste decât anual. În opinia 
CPT, întârzierea inițială a executării regimului pedeapsă pentru deținuții care servesc sentințe de penitenciar pe viață ar 
trebui să fie redus în continuare. 
 
71. Studiul de oameni de la fișiere plasate în "RMS" în penitenciarele vizitate au par îngrijorați de faptul că deținuții au făcut 
obiectul unei evaluări individuale a riscului. Deciziile Comisiei pentru înființarea, individualizarea și schimbările în executarea 
regimului propoziții stabilite, având în vedere dosarul deținutului, au fost motivate și comunicate deținuților 61. 
 



 
Cu toate acestea, CPT-ul a menționat că nu există încă nici un proces de integrare deținuți de viață condamnați și cei care execută 
pedepse lungi în întreaga populație penitenciar si ca schema inițială derivă din natura pedepsei. 
 
Pedeapsa ar trebui să fie mai mult de 15 ani în legea anterioară. 
 
Aceste decizii sunt supuse apelului la judecătorul de privarea de libertate de monitorizare. 
 
CPT îndeamnă autoritățile române să elaboreze și să pună în aplicare o politică de integrare a întregului prizonierii 
populației penitenciar de servire penitenciar pe viață sau alte fraze lungi, în lumina comentariile de mai sus de mai sus și 
ținând cont, în special, Recomandarea Rec (2003) 23 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la 
gestionarea de către administrațiile penitenciare a condamnaților pe viață și a altor pe termen lung detinuti. 
 
72. În ceea ce privește materiale condiții, cele trei penitenciare vizitate cartiere specifice posedați de camere pentru deținuți "RMS". 
 
Arad penitenciarul a avut 100 de deținuți de sex masculin din "RMS" 62, la momentul vizitei, împărțită într-o clădire cu trei niveluri într-o stare bună de întreținere 

generală. Celulele identice cu cele ale altor regimuri ar putea găzdui 4 persoane, dar nu a salutat ca maxim trei la momentul vizitei. Ei 
au fost bine echipate, luminoase și aerisite și au avut o anexă sanitară cu chiuvetă și toaletă. Cu toate acestea, unele saltele au 
fost infestate cu paraziți și prizonierii au arătat muscaturilor de insecte pe corp. Fiecare nivel a fost echipat cu o cameră de duș 
comun în stare bună. Deținuții au avut acces o oră pe zi pentru a merge la curs, în număr de șapte, echipat cu banci si gantere, 
dar fără baldachin. Delegația a fost informată că echipamentul în acest scop ar fi instalat în scurt timp. 
 
Penitenciar Oradea au fost 44 deținuți "RMS" La momentul vizitei, pe două etaje într-o clădire a penitenciarului. Celulele măsurată 
aproximativ 9 m² și adapostit două. Acestea au fost echipate cu două paturi, pat supraetajat, masa si scaune. Ei au avut acces 
suficient la lumina naturală și au fost ventilate. Acestea toate aveau o anexă sanitar cu duș (cu apă caldă de două ori pe 
săptămână) și toaletă, și nu a fost o chiuvetă în celulă. Celulele au fost într-o stare adecvată de reparare, deși unele au fost saltele 
murdare. Deținuții au avut acces la curte și exercite 
 
echipat cu bănci și protecția împotriva vreme, o ora pe zi, si ar putea participa la sala de sport o oră pe săptămână. 
 
Penitenciar Târgșor au fost 25 de femei în "RMS" La momentul vizitei, plasate în patru camere într-o secțiune separată a unui 
coridor unei cladiri de detenție. Capacitatea totală a fost de 30 de locuri. Celulele măsurată de la 24-42 de metri pătrați și găzduit 
patru până la opt deținuți la data vizitei. Ei au fost dotate cu paturi, dulapuri și noptiere, dar conținea, în general, nu de masă sau 
scaune, forțând deținuții să mănânce pe podea sau în pat Celulele au fost aerisite și au avut acces bun la lumina naturală. Lumină 
artificială a fost insuficientă și, la fel ca în unități regim închis, rămas aprins peste noapte. Fiecare camera a avut o anexă sanitar 
cu duș (cu apă caldă de două ori pe săptămână), chiuveta, si toaleta. Asta a spus, instalațiile sanitare au fost ruinate, cu întreținere 
săraci (furtunuri de duș și / sau butoane lipsă, scurgeri) și slab ventilate sau nu. Delegația a primit plângeri pe scară largă de 
detergent aprovizionare insuficientă și produse de igienă feminină de penitenciar 63. Patru timpul plimbări dotate cu bănci, rolete, 
acoperiri au fost rezervate pentru cei deținuți care au avut acces la două ore pe zi. 
 
Al doilea site al penitenciarului au fost șapte femei "RMS". 
 
Cinci servetele / tampoane și echivalentul a 20 de detergent cl pe lună. 
 
CPT recomandă ca autoritățile române să ia următoarele măsuri în ceea ce privește celulele "RMS" unități vizitate pentru 
a se asigura că: 
 
se observă standardul minim de 4 m² per deținut în camera colective, cu excepția anexa sanitar, la penitenciarul din 
Oradea; 
 
întreținerea și curățenia de saltele sunt garantate la penitenciar Oradea; 
 
deratizare de camere de la penitenciarul din Arad, se face în mod regulat; 
 
reparații și întreținere periodică de salubrizare, penitenciarul Târgșor sunt făcute, iar detergentul este furnizat în cantități 
suficiente; 
 
Mese și scaune sunt disponibile pentru detinuti in celulele în care nu dispune de Târgșor penitenciar; 
 
produse de igienă, inclusiv de igienă feminină sunt furnizate în cantitate suficientă Târgșor deținuți la penitenciar. 
 



În ceea ce privește lumina artificială rămâne aprins timp de noapte, se face trimitere la 
recomandare la punctul 58. 
 
În plus, CPT-ul dorește să primească confirmarea că, în timpul de mers pe jos, The Penitenciarul Arad au fost dotate cu 
protecție împotriva intemperiilor și soarele. 
 
74. Regimul oferit deținuților în "RMS" a fost deosebit de slabă în activitățile din cele trei instituții vizitate. 
 
La momentul vizitei, unii deținuți "RMS" a avut activitatea în celulele din penitenciarele Arad si Oradea 64 și nu "RMS" deținuți 
trebuia să Târgșor în penitenciar. Cinci deținuți au fost luati cursuri de educație școlară în penitenciarul din Arad, o penitenciar 
Oradea reținut nici Târgșor în penitenciar, la momentul vizitei. 
 
Un efort a fost făcut pentru a permite deținuților să "RMS" penitenciar din Arad și Oradea pentru a participa la activitățile 
educaționale privind sănătatea și cetățenie 65 25 deținuți în penitenciarul de Arad și 30 deținuți de la penitenciarul Oradea. Nu 
"RMS" deținute de penitenciar Târgșor a fost în urma astfel de cursuri la momentul vizitei. Deținuții din "RMS" penitenciarele 
vizitate au avut acces la un psiholog de câteva ori pe lună. De asemenea, au primit vizite regulate la un ofițer de cult în unitatea 
lor. 
 
Celulele unităților "RMS" de penitenciare vizitate au fost echipate cu televizoare, de obicei, furnizate de către administrația. 
Deținuții ar putea împrumuta cărți de la o bibliotecă centrală. De activități de petrecere a timpului liber au fost propuse în cele trei 
penitenciare vizitate (cum ar fi pictura, desen, artizanat etc.) de exemplu, penitenciar, activități de agrement Târgșor au fost 
propuse de sfert (la rata de o oră pe săptămână) și o duzină de reținut 
 
"RMS" au fost participante, în medie. 
 
Luare de pantofi; Acestea fiind spuse, în penitenciarul din Oradea, la data vizitei atelierului a fost oprit la martie-octombrie 2014, 
pentru lipsa de control, de asemenea, nota de subsol de la a se vedea pagina 55. 
 
Agresiune gestionarea, aptitudinile sociale, abuz de substante, etc. 
 
Pe scurt, marea majoritate a deținuților în "RMS" penitenciarele vizitate petrecut cea mai mare parte a timpului (20-22 ore pe zi) 
Blocat în celulele lor uitam la televizor. 
 
Efectul desocializing oricărei penitenciar pe termen lung și de necesitatea de a compensa efectele sale de oferta a crescut de o 
gamă largă de activități motivante și variate a făcut obiectul unor recomandări în rapoartele anterioare ale CPT. Este clar că mai 
sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți lucrurile. CPT recomandă că autoritățile române să ia măsuri decisive pentru a oferi 
regim de maximă siguranță a avut loc programe structurate de activitate constructive și, de preferință, în afara celulei pe 
baza pe proiecte individuale pentru a le oferi fizică și mentală adecvată de stimulare. 
 
Unii deținuți în "RMS" văzut ei înșiși impune o încătușarea de a ieși din celulele lor, o decizie motivată în mod corespunzător 66. 
Acestea fiind spuse, examinarea înregistrărilor avut loc supuse acestor măsuri a fost prezentă ca perioada de revizuire a punerii în 
aplicare a măsurii nu a fost specificat întotdeauna, nu a fost încă nici o mențiune de la notificarea detinut în cauză și că remediile 
nu a apărut. CPT recomandă ca deciziile de mai sus fac statut clar al perioadei analizate modalitățile de aplicare și și 
procedurile de contestare. În plus, acestea ar trebui să fie însoțite în mod sistematic d o notificare notificare semnat de 
detinutul în cauză. 
 
Mai mult decât atât, așa cum sa arătat la punctul 48, deținuții întâlnit cu judecătorul de supraveghere a privării de libertate au 
participat sistematic de către membrii grupului de interventie si / sau de supraveghere. De asemenea, sa constatat că membrii 
grupului de interventie au fost prezenți în timpul consultărilor medicale în penitenciare Arad și Oradea. Nimic nu justifică această 
practică. Acest lucru nu încurajează stabilirea de relații bune între personal și deținuți, nici o relație terapeutică reală în timpul 
interviurilor medicale. Alte soluții pot și trebuie să fie găsit pentru a reconcilia imperativele de securitate cu principiile enunțate mai 
sus. CPT recomandă să se ia măsuri pentru a aborda această problemă prin luarea în considerare de mai sus comentariile. 
 
Ingrijirile acordate 
 
a. serviciile de sănătate în instituțiile vizitate 
 
Personalul medical al penitenciarului Arad inclus două medici generaliști, dintre care unul va retrage de la sfârșitul anului 2014 (și 
trei posturi vacante, un general și doi 
 



dentist) și 11 asistente medicale (și două posturi vacante), toate full-time. Un medic dentist a fost organizarea de consultări la 
penitenciar de trei ori pe săptămână 67. Medicii au fost prezenți 8.00-15.00 în timpul săptămânii și asistente medicale a asigurat o 
prezență non-stop șapte zile pe săptămână 12 oră de echipa (7.00-19.00 / 19.00-7.00). El ar putea fi numit la serviciile de urgență, 
și se pare nu au existat probleme de acolo pentru transferuri / consultații de specialitate în spital civil local sau la spitalul 
penitenciar. 
 
Aceasta a urmat, de obicei, un episod violent (de exemplu, un atac personal, sau a avut loc între). 
 
Un medic ginecolog, de asemenea, a vizitat în mod regulat penitenciar alte site-ul în cazul în care au fost reținuți toate. 
 
La penitenciarul din Oradea, a fost un medic generalist si un medic stomatolog (nu posturi vacante) și șase asistente 68 (și patru 
vacante). Un specialist in medicina interna a fost a face vizite regulate la penitenciar. Un medic a fost prezent 8.00-21.00 în timpul 
săptămânii, și acolo a fost o asistentă prezență non-stop și șapte zile pe săptămână. Dacă este necesar, el a fost chemat la 
serviciile de urgență, și prizonierii ar putea fi trimise la spitalul militar local. 
 
Penitenciarul Târgșor a avut în același timp un medic generalist (și trei posturi vacante 69) și șapte asistenți medicali, toate cu normă întreagă. În plus, 
un medic ginecolog a fost organizarea de consultări la penitenciar dată pe săptămână și un dentist de doua ori pe luna, iar un 
medic pediatru la cererea. Medicul a lucrat de luni până vineri 7.00-15.00 și nu a fost înlocuit în timpul vacanțelor sale sau absențe. 
Asistentele au fost prezente non-stop și șapte zile pe săptămână, în grupuri de 12 ore (7.00 - 19.00 / 19.00 - 7.00). Dacă este 
necesar, serviciile de urgență ar putea fi numit și pentru consultații de specialitate, deținuți ar putea fi trimis la policlinica 
Ministerului de Interne sau la Spitalul Civil din Ploiesti, sau la spitalul penitenciar București-Rahova. Trei deținuți au fost de lucru ca 
auxiliare 70, dar nu au avut acces la dosarele medicale. 
 
79. Pe scurt, personalul medical au fost reduse în cele trei penitenciare vizitate sau chiar insuficientă în penitenciare Arad și 
Târgșor. Ei nu au permis o derogare pentru a se asigura îngrijirea adecvată (de exemplu, un singur medic pentru unele 700 
deținuți de la penitenciarul din Târgșor). Numărul de consultații zilnice a depășit în mare măsură de capacitatea personalului 
medical (peste 100 de cereri de consultare, uneori, pe zi pentru un singur medic). 
 
Având în vedere cele de mai sus, CPT recomandă autorităților române să ia măsuri urgente pentru a: 
 
pentru a umple posturile vacante de medici în penitenciare Arad și Târgșor și 
 
consolida numărul de medicii generalisti in penitenciare din Arad, Oradea Târgșor 71; 
 
pentru a umple pozițiile vacante din asistenta medicala penitenciarele din Arad, Oradea și Târgșor consolida în mod 
semnificativ forța de muncă 72. Inclusiv unul pentru datorie noapte. 
 
A fost un general care sa retras în 2006/2007, un medic dentist în 2008 și un alt general, a murit în 2009. Nici unul dintre aceste 
poziții au fost ocupate de atunci. Doctorul care deservesc în prezent au renunțat la drepturile sale de a se retrage înainte de 
imposibilitatea de a găsi un înlocuitor. 
 
Ei au fost curate și dezinfectate spațiile și echipamentele. Ei au fost instruiți de către medic și asistentele. Ei nu au fost plătite, dar 
de zile de remitere acumulate. 
 
Conform standardelor CPT, ar trebui să existe cel puțin trei medicii generaliști în penitenciarul din Arad, și cel puțin două GPS in 
penitenciarele din Oradea și Târgșor. 
 
Conform standardelor CPT, ar trebui să fie de cel puțin 20 de asistente medicale în penitenciarul din Arad, Oradea și 11 până la 14 
la penitenciar Târgșor. 
 
Lipsa de psihiatrii este un motiv serios de îngrijorare în cadrul Comitetului, având în vedere 
 
Numărul de deținuți intervievați care păreau să aibă o nevoie clară pentru acest tip de îngrijire în penitenciarele vizitate 73. Nu a 
fost nici o consultare psihiatric aproape în penitenciarele de Arad și Oradea, și a fost găsit deținuți care au avut o baza de 
prescriptie medicala de psihiatrie s-au stabilit de mai mulți ani și nu a avut niciodată fost reevaluată de la. I sa spus că delegația 
 
a fost foarte greu să spitaliza un detinut în secțiile de psihiatrie ale spitalelor penitenciare, dată fiind lipsa de paturi disponibile și 
sprijinul limitat în timp de asigurări de sănătate. La Târgșor penitenciar, pacienții supuși tratamentului psihotrop au fost trimise 
anual la serviciul de consultare de psihiatrie a spitalului penitenciar București-Jilava și, în cazuri de urgență, departamentul de 
psihiatrie de la Spitalul Civil din Ploiesti. 
 



CPT recomandă ca măsurile trebuie adoptată de urgență pentru a asigura consultări regulate în psihiatrie penitenciarele 
din Arad, Oradea Târgșor. 
 
Nivelul de igienă în infirmerii locale vizitate a fost adecvată. Farmaciile părea destul de ocupat. Acestea fiind spuse, în penitenciare 
Arad și Târgșor, echipamente medicale a fost de bază, cum ar fi un stetoscop și o presiune arterială; nu a existat nici un 
defibrilator. Penitenciar Oradea a transforma într-un dispozitiv pentru electrocardiogramă. CPT recomandă să se ia măsuri 
pentru a se asigura că cele trei penitenciare vizitate infirmerii au un echipament medical minim pentru a oferi asistență 
medicală deținuților. Ei trebuie să aibă acces la examene medicale de specialitate în funcție de nevoile lor. 
 
 
Cele detinuti nou-veniți au primit examen medical în aceeași zi, în cele mai multe cazuri, sau a doua zi efectuate de medic sau 
asistentă. Această revizuire a inclus, inclusiv auscultare, priză de tensiune, hemoleucograma, o istorie și sifilis serologice. Nu a fost 
nici o cercetare sistematică a tuberculozei dar examinări suplimentare ar putea fi realizată în caz de suspiciune (test cu 
tuberculină, examen spută, radiografia). 
 
La penitenciarul Târgșor consultare ginecologic a fost propus, de asemenea în mod sistematic. În această penitenciar, teste de 
screening pentru HIV ar fi fost făcută la cererea deținuților cu sprijinul unei organizații non-guvernamentale în 2013 și, 
 
2014, teste de screening pentru hepatita au fost în curs de desfășurare, cu ajutorul unei companii farmaceutice. 
 
CPT reamintește că tuberculoza în locurile de privare de libertate este o amenințare nu doar pentru deținuți și a personalului, ci și 
pentru întreaga societate. Se recomandă ca în toate penitenciarele din România, un screening TB se face atunci când 
deținuții sunt admise în conformitate cu OMS liniile directoare. În plus, cu acordul lor, deținuții ar trebui să fie eligibile 
pentru admiterea la testarea gratuită pentru hepatita si HIV. 
 
De exemplu, în penitenciarul de Arad, 146 de deținuți au fost suferă de probleme psihologice ca diagnosticul de specialiști în 
psihiatrie, inclusiv douăzeci au tulburari de personalitate grave, altele schizofrenic, bipolară, sau expuse tulburări anxiodepressive, 
etc. 
 
Calitatea documentației medicale a lăsat mult de dorit, în special în penitenciarele de Arad și Oradea. Fiecare deținut a avut un 
dosar medical personal, dar vizualizari notele 
 
de medici delegației, în aceste cazuri au fost în general rare și rezumat. Leziunile de logare observate pe detinuti a fost foarte 
nesatisfăcătoare 74 și această informație nu apare întotdeauna în registrul de leziuni 75. Situația a fost oarecum mai bine în 
penitenciar Târgșor unde notele medicale au fost leziuni mai consistente și traumatice înregistrate în dosarele medicale ale 
deținuților. 
 
CPT recomandă ca aceasta să fie clar pentru medicii penitenciarului Arad și Oradea trebuie să întrebe cu atenție dosarele 
medicale de toți deținuții. 
 
O atenție deosebită trebuie să fie luate în înregistrarea leziunilor făcute de un deținut în timpul unui examen medical. 
Dosarul medical trebuie să conțină declarațiile deținutul cu privire la originea leziunilor, constatările medicale obiective și 
concluziile medicului cu privire la compatibilitatea dintre declarațiile deținutului și observațiile făcute de medic. 
 
Mai mult decât atât, Comitetul reiterează recomandarea ca un registru de deteriorare este necesară traumatice observat la 
internare și în timpul detenției, și imediat în toate penitenciarele din România. 
 
 
84. În ceea ce privește confidențialitatea informațiilor medicale, numai personalul de asistenta medicala a avut acces la dosarele 
medicale ale deținuților. Acestea fiind spuse, cu excepția penitenciarului Târgșor unde interviurile au avut loc, în general, între 
deținuți și personal medical, ușa închisă, examinările medicale de deținuți în penitenciarele Arad și Oradea au avut loc cea mai 
mare parte în prezența de supraveghere / membri ai grupului de interventie. 
 
CPT a avut ocazia să sublinieze că pot fi necesare măsuri speciale în timpul examenelor medicale într-un anumit caz, atunci când 
personalul medical percep o amenințare la adresa securității. 
 
În timp ce se referă la remarcile de la punctul 77, CPT își reiterează recomandarea autorităților române să ia măsuri pentru ao 
aduce în conformitate cu practica comentariile de mai sus. Examene medicale ale deținuților trebuie să fie întotdeauna 
efectuate în afara intervalului auzului și - dacă nu solicită altfel de către medicul în cauză într-un caz particular - la 
vederea personalului non-medical. 
 



Acces 85. deținuților la asistență medicală continuă să fie în responsabilitatea Ministerului Justiției și delegația a fost informată că 
studierea posibilității unei eventuale transfer către Ministerul Sănătății a continuat fără a face progrese. Vizita a subliniat, de 
asemenea, faptul că personalul medical nivelurile de remunerare în penitenciare a scăzut și au fost mai mici decât în lume civil. În 
opinia CPT, este necesar să se asigure că politica de sănătate penitenciar, care este susținută de World civil, și că nivelurile de 
salarizare sunt suficient de atractive. În plus, personalul medical care intervin în penitenciare ar trebui să beneficieze de o formare 
adaptată la specificul medicinei în penitenciare, în special în detectarea de abuz. 
 
Vezi, de exemplu, în primul caz menționat la punctul 46. 
 
În cazul în care penitenciarul din Arad, unde a servit să rețineți doar leziunile provocate în timpul practicii sportive. 
 
Comitetul recomandă ca autoritățile române să se asigure că Ministerul Sănătății este implicat activ în monitorizarea 
respectării cerințelor de ingrijire in locurile de privare de libertate (inclusiv în ceea ce privește recrutarea de lucrători în 
domeniul sănătății, instruire în timpul ocupării forței de muncă, evaluarea practicilor clinice, certificare și inspecție). 
Având în vedere nevoile crescute ale deținuților, obiectivul principal ar trebui să fie pentru a se asigura echivalența de 
îngrijire cu ceea ce se întâmplă în societate liberă; aceasta înseamnă, de asemenea, să ofere un statut profesional și 
financiar pentru personalul medical care lucrează în penitenciare, care este comparabilă cu cea a colegilor lor angajați de 
către Ministerul Sănătății. 
 
Comunități terapeutice 
 
Vizita de CPT a fost o ocazie de a se concentra pe două comunități terapeutice, recent deschis cu finantare initiala din partea 
guvernului norvegian, în penitenciarele din București-Rahova și Târgșor. Inițiativa are ca scop reabilitarea și reintegrarea socială a 
beneficiarilor printr-o responsabilitate personală, modul obișnuit de terapie socială. Aceste unități au fost rezervate pentru detinuti 
în deschis sau semi-deschis, cu dependențe că nu există mai mult de un an pentru a servi. Ei nu au fost de a avea alte cazuri 
juridice aflate pe rol și trebuie să fi absolvit învățământul lor. Cererea a fost de către deținut în direcția comunității și să includă o 
scrisoare de intentie. 
 
Un interviu a fost apoi efectuat cu coordonatorul comunității. Detinutii rămân acolo până la sfârșitul pedepsei sau în caz de 
excludere 76. Participarea la acest program nu permite eliberarea înainte de termen, dar are dreptul la recompense (de exemplu 
parcelele, vizite suplimentare). 
 
Comunitatea terapeutică în penitenciar București-Rahova, a fost deschisă în anul 2010, a fost localizat în cartierul vechi 
penitenciar pentru minori 77 și adăpostite 10 persoane pentru o calitate oficială din 25, la momentul vizitei. Comunitatea terapeutică 
a Târgșor penitenciar, a fost deschisă în 2012, a fost între timp într-o unitate de regim deschis și găzduit 16 de persoane pentru o 
capacitate oficială de 24. 
 
Cele Condițiile materiale au fost în general satisfăcătoare. Celulele măsurat aproximativ 20 m² la penitenciarul București-Rahova și 
salutat fiecare dintre cele trei detinuti la data vizitei. Cei de penitenciar Târgșor a salutat opt persoane fiecare. Ei au fost spațioase, 
dotate cu paturi, mese, scaune și dulapuri. Ei au avut un bun acces la lumina naturală și au fost ventilate. Deținuții s-au circulă liber 
în unitatea lor toată ziua. 
 
Deținuții au fost primit grupuri de sprijin de zi cu zi și a participat la diverse activități (de gătit, meserii, de curățare). În plus, 
penitenciarul București-Rahova, deținuții ale programului tratate cu nemulțumirile colegii lor deținuți în comunitate terapeutică. 
 
Dacă testarea pozitiv pentru un medicament (un caz în penitenciar Târgșor de la deschiderea acestei unități). 
 
Închisă și renovat district în urma vizitei de CPT în 2010 au descoperit multe probleme, inclusiv hardware, în această unitate. 
 
Grija de detinuti este individuală și colectivă, a fost asigurata de o echipa multidisciplinara de cinci persoane din cele două 
penitenciare. La penitenciarul din București-Rahova, echipa a constat dintr-un psihiatru, un psiholog, un educator, un asistent 
social și un asistent medical. La Târgșor penitenciar, au fost medicii generalisti, psihologi, șeful de unitate și supraveghere. 
 
 
CPT salută această nouă inițiativă și îndeamnă autoritățile să reproduce în toate penitenciarele din România și de a se 
extinde la o gamă mai largă de detinuti decât este în prezent planificat. 
 
Penitenciar Spitalul București-Rahova 
 
Spitalul penitenciar din București-Rahova, datând de zece ani, este unul dintre cele sase spitale penitenciare existente în 
România. Este sub Ministerul Justiției, dar 



 
licența de operare a Ministerului Sănătății. La momentul vizitei spital a găzduit 58 de pacienti, inclusiv 20 de femei de 78, pentru o capacitate 

de 120 de paturi oficial de 79, plus pacienti in ambulatoriu (la un 4000 pe an). Spitalul a avut cinci servicii: chirurgie, terapie intensivă, dependenta, de 
recuperare de tulburari neuro-motorii, boli cronice și reabilitare. Delegația a fost informată că acesta a fost singurul spital 
penitenciar are atât un Ward chirurgicale si o unitate de terapie intensiva. Acoperirea este națională. 
 
Șederea medie spital a fost de zece zile. 
 
91. Condițiile materiale au fost satisfăcătoare. Camerele sunt spațioase (20 m² la trei pacienți, cinci în 30 m²), luminoase, aerisite și 
într-o stare bună. Ei au fost dotate cu paturi, mese, noptiere. Camerele rezervate pentru femeile gravide au fost de asemenea 
frumos decorate și au în plus față de schimbare și televizoare mese. Toate camerele au un indicator luminos sistem de apel. 
Nivelul de igienă a fost satisfăcătoare, inclusiv în sănătate legate de camere, dușuri și toalete. 
 
Deținuții au avut acces timp de patru ani numai, mici sprijinite în timpul plimbări în spital cel puțin două ore pe zi. Ei au fost pe 
deplin verificate, inclusiv pe partea de sus, și a avut bănci, dar nu o protecție împotriva intemperiilor. Ar trebui să remedieze 
această deficiență. 
 
Inclusiv 11 difuzoare. 
 
Conducerea spitalului a precizat că a fost limitat la admită 75-80 de pacienți pentru a asigura ingrijire de buna calitate. 
 
Personal medical și sanitar și au fost suficiente, având în vedere numărul de pacienți internați în general. Spitalul a avut șapte 
medici 80 și 38 de asistente medicale 81, tot cu normă întreagă. Există, de asemenea, o psiholog, trei, patru consilierii menajere și două-
brancardieri, toate în timp plină. Medicii au lucrat 7.00-14.00 și doi medici au fost efectuarea unui capac 13.00-7.00 în timpul 
săptămânii și nu a fost un serviciu de îngrijire a copiilor pentru chirurgie; doi medici sâmbătă asigurat un paznic de 24 de ore, și 
duminică, un medic a fost prezent de 24 de ore. Asistentele au lucrat în echipe de 12 ore (7.00 - 19.00 / 19.00 - 7.00) cu 18 de 
oameni în timpul zilei și opt noapte. 
 
Spitalul a avut, de asemenea, 48 de monitorizare personală, rotative de opt ore pe săptămână și 12 ore la sfârșit de săptămână. 
Sa constatat că nici unul din personalul purtau nici cătușe sau bastoane. 
 
93. Calitatea de ingrijire a apărut satisfăcătoare. Pe lângă specialitățile prezenți la spital, contracte de colaborare au fost semnate 
cu un număr de medici pentru consultări sau intervenții când necesare regulate 82. Serviciile de urgență ar putea fi, de asemenea, 
numit. 
 
Nu a fost nici o problema aparent de ofertei de droguri. Facilități medicale au fost în general satisfăcătoare, cu excepția aparatul cu 
raze X jos pentru o lună și jumătate, la momentul vizitei, problema CPT invită autoritățile să abordeze rapid. 
 
În bunele practici identificate până la spital București-Rahova, trebuie remarcat faptul ca femeile gravide nu a dat naștere în acest 
spital, dar spitalul civil. În plus, consimțământul pacientului la tratament a fost în mod sistematic cautat si a existat o formă în acest 
sens. 
 
Toti pacientii au avut o fișă medicală de personal, care a fost, în general, bine păstrate și numai personalul medical a avut acces. 
Cu toate acestea, sa constatat că înregistrările de servicii dependenta nu pare că medicamentul și nu consultările săptămânale cu 
psihiatrul și psihologul. CPT invită autoritățile române să depășească această deficiență. 
 
Cele confidențialitate medical examenele medicale a fost, în general, respectate. A reieșit din interviurile cu pacientii care femeile 
au fost observate în consultare numai de către medici doar. În ceea ce privește consultări cu pacienții de sex masculin, ușa 
cabinetul medicului ar putea rămâne deschisă, supraveghetorul găsit pe hol, dar pacientul ar putea solicita ca ușa este închisă. În 
cazurile în care pacientul a fost agitat, un supraveghetor ar putea fi prezent în sala de consultanta. 
 
Un specialist in medicina interna (ATI), un chirurg ortoped, un dermatolog, un gastroenterolog, un specialist de sănătate publică și 
două anesteziști. Au fost o duzină de vacante posturi medici, toate acoperite de către medici de contract (a se vedea nota de 
subsol de la pagina 80). Inclusiv două radiologi si doi asistenti de laborator asistenți. 
 
Doi chirurgi generale, urolog, ginecolog obstetrician-un material plastic, doi psihiatri - una specializata in dependenta - un spa-
fizioterapeut, radiolog, și un farmacist. 
 
Unitatea mama Pat Penitenciar Târgșor 
 
Această unitate, situată în regimul deschis în zona de detenție Târgșor penitenciar în 



 
Cu toate acestea, s-a separat. A găzduit șase deținuți (toate regimului confuz), si copiii lor de la două până la opt luni, la momentul 
vizitei. Unitatea a avut două dormitoare, bine echipate, luminoase și aerisite. Ei aveau o anexă sanitară, de asemenea, bine 
echipate (chiuvete, căzi, toalete, băi copii, mașină de spălat, haine linie și dulap). Nu a fost, de asemenea, o bucătărie cu frigider, 
dulapuri, mese și scaune. Unitatea a avut propria curte cu gazon, masa si scaune, acces 7.00-19.00. Deținuții ar putea circula liber 
în cadrul unității în timpul zilei. 
 
Spre deosebire de alte site-uri vizitate, furnizarea de produse de igiena pentru deținuții nu pare o problemă, și provizii pentru copii 
(scutece, șampoane, îmbrăcăminte) au fost adecvate. 
 
Ipoteza în această unitate este, după un stagiu la spitalul penitenciar din București-Rahova, unde deținuții sunt plasate înainte de 
livrare (care are loc în spital civil 
 
București) și cincisprezece zile mai târziu. Atunci când sunt plasate în această unitate, deținuții vor sta cu copilul până când 
împlinește vârsta de un an. După aceea, copilul trebuie să părăsească penitenciarul. 
 
Medicul, psihologul și educatorul petrecut zilnic în unitate, si asistente medicale de trei ori pe zi. Pediatrul asemenea, a venit să se 
consulte în unitatea. 
 
În afară de comun dieta, sa făcut un efort pentru a distribui un ou fiert în după-amiaza și mere, ocazional, dar altfel mâncarea era 
insuficientă, ca și în restul penitenciarului. Nu a fost nici o problema cu privire la contra alimente pentru sugari. În ceea ce privește 
problema de alimentare pentru deținuți, se face referire la recomandarea alineatul 64. În plus, mamele care alăptează ar 
trebui să primească un supliment alimentar, în conformitate cu orientările prevăzute pentru această categorie de femei. 
 
În ceea ce privește vizitele, deținuților, indiferent de regimul lor de detenție, nu ar putea primi vizite singur, fara copilul lor. În timp 
ce se pare că deținuții au cerut și, în cele mai multe cazuri, a primit o pedeapsă cu suspendare. Cu toate acestea, interzicerea 
sistematică și totală pe vizitatoare copilul este atât de nepotrivit și nejustificat. Cu acest sistem relația copil-tată se poate dezvolta. 
În plus, atunci când copilul ajunge la una an, va fi încredințată oamenilor el nu a văzut și nu știu. CPT recomandă să abordeze 
această problemă prin luarea în considerare comentariile de mai sus; dacă este necesar, legislația ar trebui să fie 
modificată. 
 
Alte aspecte 
 
a. Contactul cu lumea exterioară 
 
Conform legislației în vigoare 83, deținuți în regim de maximă securitate au dreptul la două vizite pe lună, cei din regim închis, trei vizite pe lună, cele in 
regim semi-deschis, patru vizite pe lună, și inculpați, patru vizite pe lună. Durata vizitei diferă 
 
minute până la două ore. CPT salută eforturile depuse în penitenciarele vizitate de a oferi regim de maximă siguranță a avut loc 
vizite de două ore de două ori pe lună și, pentru deținuți în regim închis de două ore de trei ori pe lună. 
 
Cu toate acestea, legea aplicabilă prevede că deținuții sunt deținute în astfel de saloane deschis sau de tip închis (cu scorul 
deplină, cu nici o posibilitate de a atinge pentru saloanele închise de tip) conform planului lor. Astfel, maxime detinuti regim de 
securitate, regim închis, iar inculpații au-saloanele închise, în timp ce reținuți în regimurile deschis și semi-deschise beneficia de-
saloane deschise. Legislația prevede că directorul instituției poate acorda în mod excepțional saloane deschise pentru condamnați 
"RMS" sau regim închis. 
 
În penitenciarele din Arad și Oradea, s-au făcut eforturi pentru a permite deținuților în RMS și regim de a beneficia de vizite 
saloane deschise regulat închis. În schimb, Penitenciar Târgșor, deținuții din "RMS" și regim închis aproape bucurat niciodată. 
 
103. Deși salută eforturile depuse, mai ales în penitenciare Arad și Oradea în aplicarea de acces, CPT-ul dorește să sublinieze 
faptul că el consideră că sistemul fundamental greșită în care gradul de contact menținut de un detinut cu lumea exterioară este 
setată automat în funcție de pedeapsa. Regula trebuie să fie faptul că toți deținuții condamnați primesc aceleași oportunități. 
 
Având în vedere comentariile de mai sus, CPT reamintește că aceasta consideră că vizita în termeni de reguli ar trebui să fie 
faptul că toți deținuții primesc saloanele deschise, cu excepția cazurilor speciale - justificate în mod corespunzător - 
atunci când cerințele de securitate IT se opun. 
 
În plus, elaborarea actuală din Regulamentul de aplicare 254/2013 din Legea privind executarea pedepselor privative de libertate 
ar trebui să reflecte faptul că, în ceea ce privește accesul, toate deținuții condamnați ar trebui să se bucure de aceleași 



oportunități . ar trebui depuse eforturi speciale la penitenciarul Târgșor pentru redare, inclusiv mai puțin restrictivă de 
acces acordat deținuți "RMS" și închise regim. 
 
Fie reglementările fosta Lege 275/2006 de punere în aplicare, până la adoptarea de aplicare a noului regulament lege 254/2013. 
 
La Târgșor penitenciar, benzi caută 84 s-au efectuat în mod sistematic pe deținuții din regim închis și "RMS" merge și saloanele de 
returnare închis (adică total compartimentata si care sa permita, prin urmare, nici un contact între deținutul și vizitatori). În opinia 
CPT, aceasta este disproporționată și excesivă; din nou, aceasta a fost o utilizare ineficientă a numerelor de supraveghere foarte 
scăzut observat în această penitenciar. Autoritățile române au informat Comisia că, după vizita de căutare bandă nu vor fi 
executate înainte de vizitele. CPT notează aceste informații și ar dori să sublinieze faptul că sistematizarea de căutări benzi pentru 
saloanele închise, chiar dacă se face revenirea este o măsură atât de nejustificată și inutilă și ar putea fi luate în considerare ca 
degradant. Comitetul recomandă un capăt acestei practici. 
 
Penitenciar Târgșor a avut, de asemenea, o sală de rezervat întâlniri între deținuți și copiii lor, dar a apărut în practică, că deținuții 
din "RMS" nu au avut acces și aproape niciodată nu a avut loc închis regim. Pe de altă parte, deținuții a trebuit să ia cu privire la 
drepturile lor de vizitare pentru a satisface alți deținuți pentru familiile lor, de asemenea, incarcerat la penitenciar Târgșor. În timp 
ce se referă la recomandarea de la punctul 103, CPT invită autoritățile române să faciliteze întâlniri între deținuți aceeași 
familie în același înființarea. 
 
Legislație vizite intime a rămas neschimbată 85. În practică, deținuții 
 
RMS și regim închis în penitenciare Arad și Oradea sunt doar foarte rar a avut acces și niciodată reținuți pentru "RMS" și regim 
închis la penitenciar Târgșor. 
 
CPT a avut ocazia să precizeze că durata vizitelor intime / familie așa cum sunt definite de legislația română a fost insuficient 
pentru a susține relațiile de familie autentice cu soțul și copiii; în contextul elaborării în curs a Regulamentului de aplicare a Legii 
privind executarea pedepselor, CPT recomandă ca autoritățile românești prelungi aceste momente și, în ceea ce privește 
penitenciar Târgșor la de fapt deschis deținuți această posibilitate în regim închis și RMS. 
 
107. Deținuții de trei penitenciare vizitate erau apel până la 30 de minute pe zi, inclusiv cele din "RMS", care a reprezentat o 
îmbunătățire semnificativă a dispozițiilor referitoare la acest subiect. CPT salută eforturile autorităților române în acest sens. 
 
Expunere completă efectuat într-o cameră de două femei personal cu examinarea vizuală a deschiderilor. 
 
A se vedea punctul 115 din raportul privind vizita din 2010 (CPT / Inf (2011) 31): "RMS deținuților" ar putea, în anumite condiții 
beneficiază de excursii intime ale două ore pe trimestru sau o dată pe lună pentru cuplurile căsătorite pentru mai puțin de un an. În 
teorie, aceste vizite ar putea dura, de asemenea, de 48 de ore, cu acordul directorului instituției. 
 
Personalul penitenciarului 
 
108. În opinia CPT, stabilirea de relații constructive între personal și deținuți, bazate pe noțiunile de securitate dinamice 86 și 
vigilență, nu ajuta numai autoritățile penitenciarului de a lupta împotriva abuzului care ar putea fi aplicata deținute de personalul 
sau de alți deținuți, dar și să faciliteze și să consolideze menținerea ordinii și securității și să-l mai plină de satisfacții activitatea 
ofițerilor din penitenciare. S-au observat semne încurajatoare în acest sens, în special de la unul dintre liderii celor două unități 
închise ale promeuvant regimului Târgșor penitenciar, din proprie inițiativă, o atitudine de a dezvolta schimburile și dezvolta relații 
mai pozitive între personal și deținuți, care a fost salutată de către deținuții. 
 
109. Asta a spus, semnificative deficiențele de personal de supraveghere în penitenciarele din România nu poate favoriza acest tip 
de politică. Constatările făcute în cele trei penitenciare vizitate în 2014 arată că situația rămâne foarte îngrijorătoare în această 
privință. La penitenciar de Arad, numărul total de supraveghere (pentru ambele site-uri) au fost 262 de persoane, dintre care doar 
115 contact zilnic cu deținuții și nici posturi vacante, restul de lucru pentru perimetru dintre site-urile sau escorta. La penitenciarul 
din Oradea, au fost 151 de supraveghere si 17 posturi vacante 87. La Târgșor penitenciar, supraveghere numerotate 99, inclusiv 
45 în contact zilnic cu deținuții și patru posturi vacante. În cele trei penitenciare, este astfel rezumată de doar trei unități de detenție 
cu caracter personal, unele cu aproape 150 de deținuți (cazul, de exemplu de una dintre cele două unități de regim de penitenciar 
Târgșor, "Secțiunea 4" închis). 
 
CPT a remarcat demult ca numerele mici din zonele de detenție poate crește doar riscul de violență și intimidare între deținuți și 
tensiuni între personalul penitenciarului și acestea. Această situație afectează, de asemenea, calitatea și nivelul activităților de 
detinuti. Asigurați-vă că relațiile pozitive între personal și deținuți, de asemenea, depinde în mare măsură de prezența, în orice 
moment, o personal în număr adecvat în zonele de detenție și locuri de muncă utilizate de deținuți. De asemenea, este clar că 
această situație a favorizat o politică de recurgerea sistematică la grupuri de interventie pentru a menține ordinea în penitenciarele 



vizitate. CPT recomandă autorităților române să ia măsuri urgente pentru a crește numerele semnificativ în zonele de 
detenție de penitenciare Arad, Oradea și Targsor. 
 
Într-o notă mai pozitivă, CPT notează eforturile autorităților române de a asigura prezența sistematică a cel puțin un personal 
feminin în monitorizarea echipe la penitenciar Târgșor (50% din personal de supraveghere a fost de sex feminin). Arad Penitenciar 
avut între timp 11 supraveghere. 
 
Securitate dinamică este dezvoltarea de către personalul de relații pozitive cu deținuții bazate pe fermitate și corectitudine, 
împreună cu o cunoaștere a situației individuale a deținuților și riscul ca fiecare dintre ele poate avea (a se vedea articolul 51 din 
Regulamentul penitenciare europene și punctul 18.a din Recomandarea Rec (2003) 23 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei la State membre cu privire la gestionarea de către administrațiile penitenciare a condamnaților pe viață și a altor deținuți 
pe termen lung). Delegația nu are defalcarea personalului care lucrează în contact direct cu deținuții. 
 
110. În penitenciarele vizitate, autoritățile de supraveghere efectuate în mod deschis bastoane și cătușe în zonele de detenție. O 
penitenciar din Arad, au fost, de asemenea, echipat cu lacrimogene gaz. O astfel de practică nu este propice pentru dezvoltarea 
relațiilor pozitive dintre personal și deținuți. 
 
În cazul în care se consideră esențial ca personalul să poarte bastoane și cătușe în zonele de detenție, CPT recomandă ca 
acestea să fie ascuns de la vedere. În plus, gaze lacrimogene nu ar trebui să facă parte din echipamentul standard 
personalul supraveghere și având în vedere efectele potențial periculoase ale substanței, utilizarea gazelor lacrimogene 
în spații închise trebuie să fie strict interzisă. 
 
111. CPT a făcut deja o serie de observații și recomandări cu privire la grupurile de interventie 88. 
 
Arad Penitenciarul a avut un personal de 30 de supraveghere si un lider de echipă pentru grupul de intervenție, penitenciar Oradea 
a avut la rândul său dintr-un grup de 18 de supraveghetori și un lider de echipă, și penitenciar de Târgșor au fost de nouă paznici 
și un lider de echipă. În ceea ce privește această din urmă instituție, a fost explicat delegației că aceste zece personal atribuit în 
mod oficial la grupul de interventie s-au adăugat la 45 de supraveghere pentru a consolida numărul foarte mici, ceea ce însemna 
că conducerea consideră, prin urmare, grupul a fost pe hârtie, dar a fost a face o sarcină efectuată în mod normal în grupul de 
interventie. 
 
După cum sa indicat deja 89, se părea că aceste grupuri au fost prezente în unități constant de maximă securitate în penitenciarele din Arad și Oradea și a 
contribuit foarte mult la atmosfera teamă perfect palpabilă în aceste două instituții. 
 
În penitenciarele din Arad și Oradea, aceste persoane poartă uniforme și hote negre, uneori o cască cu vizor și au fost echipate cu 
cătușe, bastoane și gaze lacrimogene. Numerele de identificare (purtate în mod normal pe casca, umăr și trunchi) a apărut la 
începutul anului 2014, dar au fost aparent rar purtate. În ceea ce privește Târgșor penitenciar, sa afirmat că grupul a fost, de 
asemenea, activ în penitenciar, dar mult mai rar, că membrii săi au fost îmbrăcați în negru, de obicei purtau căști de protecție cu 
vizieră sau o glugă neagră fără număr de identificare; unii membri au fost recunoscute, căști de protecție permițându apar fețele. 
 
Nu a fost un record pentru tranzacții de acest grup în penitenciare Arad și Oradea, dar nu Targsor puisqu'officiellement acest grup 
nu a intervenit. Informațiile furnizate 
 
au fost succint și incomplete 90. 
 
A se vedea punctele 49-52. 
 
A se vedea punctul 49. 
 
De exemplu: două cazuri în 2014 în penitenciar Oradea menționând data și următorul "utilizarea baston pe brațe și fese", și în 
celălalt caz "utilizarea bastoanelor, Cătușe izolatori"; în acest al doilea caz, data este primul caz descris la punctul 46. Nu a fost 
nici o mențiune cu privire la numele deținuților vizate de măsură, și nici o descriere a împrejurărilor, nici personal a intervenit. Nu 
putea spera să găsească informațiile din registrul de utilizare a restricțiilor dacă ar fi fost informat, sau un posibil raport de incident 
în condițiile pentru a fi avut, sau dacă ar putea identificarea detinutul în cauză, în dosarul său personal. Vezi de asemenea punctul 
50. 
 
În plus, este evident că aceste rotații de lucru personal de către 24 de ore 91, patru ore pe. Se face referire în acest sens la observațiile 
de la punctul 37. 
 
În timp ce se referă la recomandările formulate la punctul 52, și insistând că grupurile de intervenție nu ar trebui să fie utilizate 
pentru a efectua sarcini de obicei acoperite de personal de supraveghere, CPT reiterează recomandarea ca aceste persoane 



sunt în mod sistematic și, evident, numerele lor de identificare, deoarece acestea funcționează. Comitetul își reiterează, 
de asemenea, recomandarea ca toate intervențiile de panouri trebuie să fie înregistrate în detaliu într-un registru specific 
conține data de intervenție, mijloacele folosite, durata, numele deținuților vizate de intervenție, numele personal a 
intervenit, un scurt rezumat al împrejurărilor ;. Acest raport trebuie să fie scrisă de liderul echipei în cauză, și nu printr-un 
secretariat extern simplu În plus, ar trebui depuse eforturi pentru a opri sistemul de echipe de lucru 24 de ore într-un rând. 
 
disciplină 
 
112. În cele trei instituții vizitate, punerea în aplicare a procedurilor disciplinare arată că deținuții au fost în mod obișnuit auzit și 
decizii au fost motivate în mod corespunzător și notificate contra semnătură 92. Deținuții sancționați au fost, de asemenea, 
informate cu privire la termenii de apel. Procedura a fost controlată în mod eficient de Justiție monitorizarea privarea de libertate. 
 
Utilizarea de segregare disciplinare a fost inexistentă în penitenciar Oradea 93, și puțin folosite la penitenciar Arad 94. 
 
În ceea ce privește penitenciarul Târgșor fără a fi excesiv, a fost mult mai frecvente 95. De asemenea, este clar că de la înființarea 
noua conducere în 2012, utilizarea de sancțiuni disciplinare a crescut în mod semnificativ. 
 
Spre deosebire de echipe "normale" de supraveghere, care au lucrat pe 12 ore. 
 
Procedura disciplinară este prevăzută în articolul 103 din Legea 254/2013: un raport de incident trebuie să parvină Comisiei în 
termen de disciplină 24 de ore de la incident. Comisia include directorul adjunct responsabil de siguranță, director adjunct 
responsabil de educație și asistență psiho-socială, un ofițer (numit de directorul penitenciarului) și un secretar (numit de Directorul 
penitenciarului). O anchetă internă (inclusiv audierea deținutului în cauză) se desfasoara la penitenciar, rezultatul trebuie să fie 
depusă în termen de zece zile pentru a Comisiei. Ea are zece zile pentru a auzi detinutul în cauză, precum și orice persoană 
relevantă și oferă o hotărâre scrisă. Decizia este imediat transmisă împotriva semnatura detinutul în cauză și menționează căile de 
atac și perioadele de recurs. Secțiunea 104 prevede că deținutul are trei zile pentru a depune o plângere împotriva deciziei, cu 
efect suspensiv, iar acesta este judecătorul supravegherii privative de libertate, care va decide în termen de zece zile de la 
primirea plângerii. Decizia judecătorului trebuie să fie livrate la deținutul termen de trei zile. Directorul penitenciarului poate depune 
o plângere (la Curtea județul) împotriva deciziei judecătorului de privarea de libertate de monitorizare în termen de cinci zile de la 
notificarea deciziei. Orice litigiu ulterior se soluționează de către prima instanță locală. 
 
Un caz în 2014 - până în iunie 10 - și opt cazuri în 2013. 
 
24 de cazuri în 2014 - până în 13 iun 
 
34 de cazuri în 2014 - până în iunie 10 - 52 de cazuri în 2013, 28 de cazuri în 2012 și în 2011. Nouă 
 
Mai mult decât atât, s-ar putea întâmpla ca ambele sunt pronunțate pedepse izolare chiar deținut în aceeași zi. După cum sa 
indicat deja, delegația a avut impresia clară că acest lucru a fost mai puțin un răspuns la creșterea abateri disciplinare care o 
cerere de dispozițiile literalmente disciplinare ale Legii privind executarea sancțiuni care contribuie în mare măsură la menținerea 
unui climat de presiune psihologică și de teamă în această penitenciar. CPT ar aprecia observațiile autorităților cu privire la 
aceste puncte. 
 
113. Durata izolare a rămas neschimbat la 10 zile. Acestea fiind spuse, de aplicare a legii pedepselor privative de libertate 
254/2013 prevede posibilitatea ca în timpul anchetei disciplinare, detinutul respectiv este plasat într-un alt spațiu de detenție. În 
practică, acest lucru ar putea duce la ceea ce un detinut este plasată într-o celulă de izolare pentru durata anchetei. De exemplu, 
în penitenciarul din Oradea, un detinut pedepsit de zece zile de izolare 
 
ca din 10 iunie, a făcut în prealabil o perioadă calificat de "separare pentru prevenirea securitate", în regim de izolare de la 05.26 - 
6.10, sau 16 zile. La final, deținutul a fost transferat la un alt celulă de izolare pentru a efectua sancțiunea și a fost, de fapt, găsite 
în sine izolat pentru o perioadă totală de 26 de zile fără întrerupere. 
 
Cerințele procedurii disciplinare durata și ar trebui să conducă în nici un caz într-o izolare de facto a deținutului în cauză dincolo de 
câteva ore necesare pentru aceasta dispare, care ar fi în mod inevitabil perceput ca o măsură disciplinară deghizat. În plus, CPT-ul 
consideră că izolare nu trebuie să depășească 14 zile. 
 
CPT recomandă ca autoritățile române să ia măsurile necesare pentru a remedia această problemă în lumina comentariile 
de mai sus. 
 
Sancțiunea disciplinară naștere a fost însoțită de o suprimare sistematică a cercetării. CPT-ul consideră că prizonierii în regim de 
izolare ca sancțiune disciplinară nu ar trebui să fie interzisă în totalitate de contact cu rudele, și ar trebui să fie impuse restricții cu 



privire la astfel de contacte numai atunci când infracțiunea este în legătură cu aceste contacte. CPT recomandă să se ia măsuri 
pentru a îndeplini aceste principii. 
 
La sfârșitul articolului 100 din Legea privind executarea pedepselor privative de libertate 254/2013, The auto-prejudiciul este o 
abatere disciplinară. Un număr de deținuți în trei unități vizitate au fost, de asemenea, disciplinat în această privință. Comitetul a 
avut deja ocazia să sublinieze că astfel de acte reflectă adesea dificultăți și situații de natură psihologică sau psihiatrică și ar trebui 
să fie abordarea ca un unghi terapeutic, mai degrabă decât punctul vedere represive. CPT recomandă că dispozițiile legale 
relevante fi modificată în lumina celor menționate anterior remarci. 
 
La sfârșitul articolului 101 alineatul (4) din Legea privind executarea pedepselor privative de libertate 254/2013,  medicul va trebuie 
să știe președintele comisiei de disciplină împotriva indicator pentru orice destinație de plasare a unui deținut în regim de izolare. 
În plus, legea prevede ca personalul medical va vizita prizonierului ori de câte ori este necesar; De fapt, deținuții din segregarea 
disciplinare au fost vizitate zilnic de către personalul medical. Cu toate acestea, în practică, sa constatat în cele trei penitenciare 
vizitate că medicii au fost încă necesare pentru a certifica faptul că un deținut este apt să stea plasarea în segregare disciplinare. 
 
Prin urmare, CPT-ul trebuie să reitereze opinia că medicii care lucrează în penitenciare sunt medicii ale deținuților și că garanția de 
o relație pozitivă între medic și pacient este esențială pentru menținerea sănătății și bine deținuți -Fi. Medicii din penitenciare 
obligând să certifice că deținuții sunt apte să fie supuse pedepsei este împotriva promovarea acestei relații și este contrară 
Recomandării 
 
Rec (2006) 2 a Comitetului de Miniștri cu privire la Regulile penitenciare europene. 
 
Comitetul invită autoritățile române să se asigure că reglementările și practicile referitoare la rolul de medici din 
penitenciare în materie disciplinară existente fi revizuite. Este necesar, cu această ocazie pentru a lua în considerare 
regulile penitenciare europene 96 și de mai sus observațiile. 
 
O penitenciar din Arad, au fost cinci camere disciplinare (două în "RMS" și trei în regim închis) 97. Acestea masoara unele 10.5 
m², 2 m² au fost umbrite de grila menționată la punctul 54, dar ușa a fost întotdeauna închisă. Acestea au fost echipate cu două 
paturi, supraetajat, masa, o chiuvetă și o toaletă. Nu a fost, de asemenea, un buton 
 
apel. Camera pedeapsă a penitenciarului Oradea, situat în unitatea de maximă securitate a fost regimul identice cu cele pentru 
deținuții din "RMS" 98. În ceea ce privește penitenciarului Târgșor, cele două camere disciplinare, situat într-una din cele două 
unități regim închis, a fost inoperantă la momentul vizitei și ar fi în curând a revenit la serviciu după o renovare completă. Acestea 
masoara 19 și 24 m² și au fost echipate cu un duș și toaletă. Ca și în celelalte camere ale penitenciarelor vizitate, nici una dintre 
aceste camere a fost echipat cu buton de apel, se face trimitere în această privință la recomandarea de la punctul 58. 
 
procedurile de plângeri și inspecțiile 
 
În opinia CPT, procedurile s-au plâns de eficiente sunt garanții fundamentale împotriva relelor tratamente în penitenciare. Deținuții 
ar trebui să aibă căi de atac atât în interiorul cât și în afara sistemului penitenciar, precum și dreptul de a acces confidențial la o 
autoritate adecvată. 
 
Regula 43.3: "Medicul trebuie să raporteze directorului ori de câte ori consideră că sănătatea fizică sau mentală a unui deținut în 
serios în pericol din cauza extinderii detenție sau din cauza orice condiție de penitenciar, y inclusiv cea a izolare. " 
 
Penitenciarul din Arad au fost, în toate, 24 de camere pe același model, două de unitate de detenție, de obicei numit "izolator"; 
cinci celulele au fost folosite în scopuri de izolare disciplinară, ceilalți au fost descrise ca pentru plasarea deținuților care doresc să 
fie separate. 
 
A se vedea punctul 72. 
 
Deținuții au, în principiu, dreptul de a se plânge la organisme externe, cum ar fi dreptatea supravegherii privative de libertate, 
precum și cu directorul penitenciarului. Cu toate acestea, în cele trei penitenciare vizitate, a existat o neîncredere răspândită în 
rândul deținuților vis-à-vis sistemul în vigoare să se plângă, în special cu privire la confidențialitatea plângerilor trimise organisme 
externe. În plus, mulți deținuți cu care delegația sa întâlnit, inclusiv penitenciarul Târgșor s-au temut că depunerea unei plângeri ar 
înrăutăți situația lor; mai precis, unii au spus că nu au vrut să folosească această posibilitate de teama de represalii de către 
personalul. În plus, delegația a auzit câteva afirmații care plângerile trimise organismelor externe ar rămâne fără răspuns, iar unele 
nu au fost transmise directorului. 
 
CPT recomandă ca autoritățile române să efectueze o revizuire a procedurilor utilizate în prezent pentru a procesa 
plângerile deținuților în funcție de comentariile de mai sus. 



 
119. În ceea ce privește externe inspecțiilor, penitenciare Arad și Târgșor a fost vizitat recent de către Comitetul Helsinki ONG 
APADOR-la sfârșitul anului 2013, care nu a fost cazul penitenciar Oradea. Avocatul Poporului între timp nu a vizitat penitenciare 
ca atare, ci tratate de la caz la caz, în mod individual orice reclamații făcute de deținuți. 
 
După cum sa menționat la punctul 9, România a adoptat recent un mecanism național de prevenire. Deși a salutat înființarea 
acestui mecanism, asteptata de mult timp, și de a face trimitere la observațiile făcute la paragraful de mai sus, CPT 
recomandă autorităților române să se asigure că mecanismul poate vizita penitenciarele românești la intervale regulate și 
frecvente și de a dezvolta rapoartele lor de rezultate detaliate care conțin constatări și recomandări. 
 
 
Unități de psihiatrie 
(…) 


