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Avocatul Poporului recomandă îmbunătățirea condițiilor de detenție a 
deținuților din Penitenciarul Brăila   

 
 
 
                Avocatul Poporului a efectuat, în 22 decembrie 2015, o vizită inopinată la 

Penitenciarul Brăila, ca urmare a sesizării din oficiu  referitoare la situaţia unui număr de 9 

persoane private de libertate aflate în refuz de hrană. Potrivit informațiilor mass-media, 

motivul pentru care deţinuţii recurseseră la această formă de protest a constat în faptul că, deşi 

erau în posesia unor hotărâri judecătoreşti care prevedeau asigurarea unui anumit spaţiu 

pentru fiecare deţinut, aceştia erau cazaţi fără respectarea spaţiului legal. Măsura luată de 

conducerea Penitenciarului Brăila pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești a fost 

să-i cazeze pe toți cei 9 deținuți într-o singură cameră, ceea ce i-a nemulțumit și i-a determinat 

să recurgă la forma de protest a refuzului de hrană. 

 

                Din echipa de vizită au făcut parte reprezentanți ai Avocatului Poporului, Colegiului 

Medicilor din România și Asociației Pro Democrația Club Brăila. 

 

                La data efectuării vizitei, în Penitenciarul Brăila erau custodiate 552 persoane 

private de libertate, la o capacitate legală de 278 de locuri, ceea ce reprezenta un procent 

de ocupare de aproximativ 180% din capacitatea legală. Echipa de vizită a constatat, între 

altele, că personalul specializat din departamentul medical era subdimensionat raportat 

la numărul de deţinuţi pe care îl gestiona (2 posturi de medic erau vacante), medicii 

acordând consultaţii mult peste normă, ceea ce afecta calitatea actului medical. Conform 

opiniei medicului echipei, aprovizionarea cu medicamentele necesare aparatului de 

urgenţă era deficitară, neexistând medicamentele necesare acoperirii tuturor urgenţelor 

medicale. 

      Cu ocazia întrevederii cu cele 9 persoane care recurseseră la forma de protest a 

refuzului de hrană (la momentul vizitei acestea încetaseră protestul), s-a constatat că motivul 

protestului a fost imposibilitatea asigurării de către Penitenciarul Brăila a spaţiului legal de 4 
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mp, în camere mici cu maxim 4 paturi, care să garanteze intimitatea și liniștea 

deținuților. La data efectuării vizitei, deținuții ce fuseseră în refuz de hrană erau cazați în 

camera E 1.9, cu suprafaţa de aproximativ 45 mp, din care baia ocupa aproximativ 10 mp. 

Camera era dotată cu paturi, cu două sau trei nivele, masă, bănci. În cameră erau 10 persoane, 

temperatura era scăzută, iar baia era neigienizată și avea dotări vechi: 4 chiuvete, 2 wc-

uri şi un duş. Prin urmare, pentru respectarea hotărârii judecătorești, conducerea 

penitenciarului dispusese  măsuri, astfel încât detinuții să beneficieze de suprafața legală de 4 

mp. Or solicitarea deţinuţilor de a fi cazaţi în camere cu maxim 4 paturi nu putea fi 

soluţionată favorabil, în condiţiile în care Penitenciarul  Brăila se confrunta cu problema 

supraaglomerării, iar principala obligație a unității era să le asigure celor 9 persoane private de 

libertate suprafața legală de 4 mp. 

 

      Echipa a vizitat camere din fiecare secţie şi baia comună care deservea secţiile 2 şi 

3. Camera E 1.1 de la secţia de regim închis avea o suprafaţă de aproximativ 15 mp, avea 10 

paturi instalate şi găzduia, la data vizitei, 7 persoane. Era o cameră umedă şi întunecoasă 

deoarece fereastra era mica şi nu putea asigura aerisirea şi iluminarea naturală a 

camerei. Iluminatul artificial era insuficient. Camera E 1.5 avea o suprafaţă de aproximativ 

45 mp din care 10 mp erau ocupaţi de baie. Era dotată cu 26 de paturi, cu două nivele, masă, 

bănci. Baia avea 4 chiuvete, 2 wc-uri şi un duş, dotări care nu erau în măsură să asigure 

necesarul persoanelor private de libertate din cameră. În secția 2, s-a discutat cu 

persoanele private de libertate despre condiţiile de cazare, asistenţa medicală, hrana primită şi 

s-au vizitat câteva camere. În aceste camere supraaglomerarea era evidentă, temperatura 

era scăzută, paturile şi saltelele erau vechi, iar mobilierul pentru servirea mesei şi 

pentru depozitarea hainelor sau produselor  alimentare  era insuficient. Baia comună de 

la Secţia 3 era formată din două camere în suprafaţă de aproximativ 20 mp fiecare. Una dintre 

camere, pentru depozitarea hainelor şi pregătirea pentru duş, era dotată cu gresie, faianţă şi 

cuiere, nu era igienizată, iar mobilierul necesar (scaune, rafturi) lipsea. A doua cameră, 

folosită pentru efectuarea duşului, era dotată cu gresie şi faianţă, 21 de duşuri cu capetele 

metalice ruginite, iar alt mobilier (suporturi pentru produsele igienice sau pentru 

prosoape) nu exista. Camera nu era igienizată, pereţii aveau zone cu mucegai, iar 

geamurile asigurau iluminatul natural şi aerisirea. Au fost constatate nereguli și la alte 

camere de deținere din incinta Penitenciarului Brăila.  

 

      Ca urmare a celor constatate s-a recomandat conducerii Penitenciarului Brăila să 

întreprindă măsuri pentru :  
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- gestionarea supraaglomerării, în condiţiile în care, la momentul vizitei erau custodiate 

552 persoane private de libertate, la o capacitate legală de 278 de locuri, ceea ce 

reprezenta un procent de ocupare de aproximativ 180% din capacitatea legală; 

- asigurarea unui iluminat artificial corespunzător, în special în camerele în care lumina 

naturală era insuficientă; 

- asigurarea unei temperaturi corespunzătoare în perioada sezonului rece, de cel puţin 

19o C în camerele de cazare a persoanelor private de libertate şi în spaţiile destinate 

desfăşurării diferitelor activităţi; 

- dotarea camerelor cu paturi şi saltele noi, precum şi cu mobilierul necesar pentru 

servirea mesei şi păstrarea bunurilor şi obiectelor personale; 

- efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie cu o frecvenţă mai mare şi verificarea eficienţei 

substanţelor folosite; 

- igienizarea şi dotarea băilor comune şi a celor din camere cu mobilierul şi utilităţile 

necesare; suplimentarea instalaţiilor de duş şi a wc-urilor în camerele unde sunt cazaţi 

mulţi deţinuţi; 

- continuarea acţiunilor de igienizare a camerelor de deţinere; 

- angajarea personalului medical necesar desfăşurării activităţilor din Penitenciarul 

Brăila; 

- aprovizionarea farmaciei cu medicamentele necesare aparatului de urgenţă. 

- asigurarea asistenţei medicale stomatologice, până la finalizarea procedurii de 

autorizare a cabinetului stomatologic şi ocupării postului de medic stomatolog. 

- asigurarea unui sistem de protecție a cumpărătorilor față de intemperii în fața zonei de 

acces la magazinul din cadrul penitenciarului. 

Conținutul Raportului de vizită poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea 

MNP-Rapoarte-Rapoarte 2015.  

 

 
Matei Vîrtosu                                                                     17 martie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 


