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Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii și a tratamentelor inumane sau degradante (CPT) 
a publicat astăzi raportul asupra vizitei sale în România (din 5-17 iunie 2014). Delegația CPT a vizitat nouă 
aresturi, patru penitenciare și Spitalul Penitenciarului Rahova - pentru discuții cu arestații preventiv și 
deținuți – și a avut discuții cu personalul unor spitale de psihiatrie (Săpoca Iași și Centrul neuropsihiatric nr. 
2 din București). Membrii CPT s-au întâlnit la București și cu reprezentanții APADOR-CH. 

 

În raport sunt menționate evoluțiile pozitive constatate față de vizita precedentă a CPT (din 2010), ca 
exemplu de bune practici fiind dat medicul care se ocupă de aresturile din București și raportează ce 
constată după examinarea arestaților, consemnând inclusiv declarațiile acestora, chiar dacă nu există 
semne vizibile de violență pe corpurile lor. Totuși, CPT remarcă faptul că în ultimii cinci ani condițiile de 
detenție din aresturile poliției - care dețin arestații timp de câteva luni – "rămân mediocre, în special în ceea 
ce privește supraaglomerarea, stare proastă, insalubritate și accesul insuficient la lumină naturală și 
ventilație.” 

 

În penitenciare, delegația a observat o teamă vizibilă a deținuților de a vorbi cu membrii CPT. Totuși, aceștia 
au primit numeroase informații despre rele tratamente (în special loviri aplicate deținuților de către mascații 
din grupurile de intervenții). În raport se spune că agresiunile au existat mai ales la deținuții de la regimul 
de maxima securitate sau închis, din închisorile Arad și Oradea. Delegația a avut acces și la dovezi medicale 
ale acestor agresiuni. 

 

CPT se declară de acord cu existența grupelor de intervenție, dar menționează în raport că nu ar trebui ca 
ele să fie folosite ca substitut pentru lipsa cronică de personal de supraveghere. În plus, intervențiile acestor 
"mascați” ar trebui să fie mai bine reglementate, pentru prevenirea abuzurilor. 

 

Și în penitenciare, CPT a constatat un grad mare de supraaglomerare, cu maximum 2m² de spațiu de 
persoană (în penitenciarul de femei Târgșor de exemplu), supraaglomerare agravată și de faptul că deținuții 
petrec în camere între 20 și 22 de ore pe zi. Raportul CPT recomandă creșterea numărului de penitenciare, 



a personalului medical alocat și implicarea deținuților în activități socio-educative și muncă, la regimurile de 
maximă securitate și închis 

 

Raportul CPT face referire și la cazul Gabriel Dumitrache, mort în secția 10 de Poliție București, cerând 
autorităților române să informeze Comitetul despre mersul acțiunii în justiție împotriva polițistului acuzat că 
l-a omorât pe Dumitrache. CPT cere totodată autorităților să ia și măsuri disciplinare administrative la adresa 
polițiștilor, indiferent de mersul anchetei penale. 

 

În același raport CPT a mai făcut recomandări cu privire la procedurile derulate în cazul examenelor 
medicale aplicate deținuților – să se facă cu respectarea confidențialității (nu în prezența unui polițist), 
dosarul medical să conțină un formular special pentru traume și să fie eliminată declarația pe care arestatul 
este obligat să o semneze, prin care îl exonerează pe polițist de răspunderea pentru un abuz. 

 

APADOR-CH constată că raportul CPT conține fapte și situații semnalate de ani de zile de asociație, despre 
supraaglomerare și proastele condiții din aresturi. Din păcate, pe plan intern aceste probleme se discută 
public foarte rar, doar atunci când România mai primește o condamnare la CEDO pentru condițiile de 
detenție sau când o celebritate arestată se plânge de modul în care a fost tratată în timpul arestului. 
Drepturile civile sunt un subiect ignorat atât de autorități, cât și de simpli cetățeni, care au scuza că nu și le 
cunosc – conformstudiului sociologic lansat recent de APADOR-CH. 

 

  

Raportul complet CPT poate fi citit aici. 
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