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Avocatul Poporului a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași în cazul
minorului ce ar fi fost violat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
Iași și recomandă, între altele, îmbunătățirea condițiilor de detenție în
cadrul Centrului
Avocatul Poporului a făcut, în 21 ianuarie 2016, o vizită inopinată la Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă (C.R.A.P.) Iași, având ca obiective verificarea
condițiilor de detenție precum și sesizarea din oficiu referitoare la cazul unui minor aflat în
stare de arest preventiv, care ar fi fost violat în timp ce se afla în custodia C.R.A.P. Iași.
Ulterior vizitei, Avocatul Poporului a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași cu
privire la cazul minorului ce ar fi fost violat.

Potrivit articolului publicat, în 17 decembrie 2015, în cotidianul Ziarul de Iași,
intitulat „Minor violat în sediul poliției ieșene. Angajații de la arest, anchetați”, minorul,
în vârstă de 16 ani, a fost violat de colegii din camera de deținere din cadrul C.R.A.P. Iași, în
noaptea de 2 spre 3 decembrie 2015; cei doi agresori erau cercetați în stare de arest pentru
săvârșirea infracțiunii de viol.

Din echipa de vizită au făcut parte reprezentanți ai Avocatului Poporului, Colegiului
Medicilor din România și Asociației Pro-Democrația Piatra Neamț.

Referitor la cazul minorului violat în C.R.A.P. Iași, membrilor echipei de vizită li
s-a adus la cunoștință că persoanele implicate în incident nu se mai aflau în Centru, minorul
fiind transferat la Penitenciarul Iași. Cât privește incidentul relatat de mass-media, acesta nu a
fost adus la cunoștința personalului Centrului. Ulterior mediatizării cazului, tatăl minorului s-a
prezentat la C.R.A.P. Iași împreună cu un avocat, au avut discuții cu minorul și au depus
plângere la Parchet. Personalul Centrului a susținut că incidentul nu ar fi putut avea loc așa
cum a fost prezentat în mass-media, motivat de faptul că personalul de gardă ar fi reacționat la
auzul unor zgomote produse în cameră, mai ales că aceasta era cea mai apropiată de locul de
pază. În timpul vizitei nu au putut fi prezentate registre medicale sau documente privind
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incidentul, motivat de faptul că acestea au fost predate Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași. În ceea ce privește relațiile minorului cu familia, s-a precizat că rudele nu l-au vizitat de
la plasarea în arest și până la apariția articolului în presa locală. Cu privire la efectuarea unei
anchete interne referitoare la incident, echipei de vizită i s-a comunicat că Parchetul de pe
lângă Judecătoria Iași face toate cercetările, iar până la momentul vizitei nu se primise nicio
comunicare în acest sens. Mai mult, până la finalizarea cercetărilor de către Parchetul de pe
lângă Judecătoria Iași, toate demersurile interne demarate au fost suspendate.

În ceea ce privește modul de soluționare a dosarului privind cazul minorului violat,
Avocatul Poporului a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

La data efectuării vizitei, în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Iași erau
custodiate 26 de persoane, în 15 camere, din care 11 camere aveau dimensiunea de 6,35 mp și
6 camere aveau dimensiunea de 14,10 mp. Din discuțiile purtate cu reprezentanții conducerii
C.R.A.P. Iași a reieșit că lucrările de investiție erau realizate în proporție de 40%, dar la
momentul vizitei erau sistate din lipsa fondurilor. Cu privire la investițiile de pe parcursul
anului 2015, s-a menționat că Centrul de Reținere și Arest Preventiv Iași a fost zugrăvit în
întregime.

Echipa de vizită a constatat, între altele, că ferestrele nu asigurau iluminatul
natural și aerisirea camerelor, iar becurile plasate deasupra ușilor nu erau suficiente
pentru asigurarea iluminatului artificial. Camerele nu aveau mobilier (în afară de
paturi și câteva băncuțe), deținuții fiind obligați să mănânce în pat.

În cadrul discuțiilor cu persoanele provate de libertate, acestea au invocat: starea
necorespunzătoare a paturilor și saltelelor; prezența ploșnițelor și a gândacilor în camere;
calitatea necorespunzătoare a hranei; lipsa mobilierului necesar servirii mesei; lipsa luminii
naturale și a iluminatului artificial.

Față de cele constatate, Avocatul Poporului a recomandat conducerii C.R.A.P. Iași
să întreprindă măsurile legale pentru :
- asigurarea unui iluminat natural și artificial corespunzător, prin eliminarea unui rând
de gratii de la ferestre și montarea unor becuri mai puternice;
- dotarea tuturor camerelor cu paturi și saltele noi, precum și cu mobilierul necesar
pentru servirea mesei și păstrarea bunurilor și obiectelor personale;
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- efectuarea operațiunilor de dezinsecție și verificarea eficienței substanțelor folosite,
având în vedere că, din interviurile cu persoanele aflate în Centru, acestea s-au plâns
de existența insectelor dăunătoare;
- igienizarea și dotarea băii cu mobilierul și utilitățile necesare;
- efectuarea demersurilor legale la autorităţile ierarhic superioare pentru angajarea
personalului necesar desfășurării activităților din Centru;
- efectuarea demersurilor legale la autorităţile ierarhic superioare pentru înființarea și
dotarea tehnico-materială a unui cabinet medical și a unei săli de mese în cadrul
Centrului.
- efectuarea demersurilor legale la autoritățile ierarhic superioare pentru finalizarea
lucrărilor de investiție la arestul din clădirea Poliției Iași.

Textul Raportului privind vizita la C.R.A.P. Iași poate fi consultat pe site-ul
instituției,

la

secțiunea

MNP-Rapoarte-Rapoarte

2016

sau

accesând

http://www.avp.ro/rapoarte_mnp/2016/raport_mnp_2_2016.pdf .

Matei Vîrtosu
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI
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