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Precizare de presă 

 

Referitor la informațiile apărute în spațiul public legate de deținutul decedat la 

Penitenciarul București-Rahova, în data de 16.03.2017, pentru informarea corectă a 

opiniei publice,  Administraţia Naţională a Penitenciarelor face următoarele precizări: 

Din informațiile deținute până în prezent, nu există o conexiune între 

neacordarea învoirii de către administrația Penitenciarului București-Rahova pentru 

participarea la înhumarea unei rude a persoanei în cauză și presupusul act de suicid al 

acesteia. 

În luna martie 2017, deținutul a înaintat o cerere Penitenciarului București-

Rahova pentru a beneficia de o învoire din motive umanitare, în conformitate cu art. 171 

din Legea 254/2013, pentru participarea la înhumarea unui membru de familie, însă, 

deși i-au fost comunicate condițiile necesare, acesta nu a depus documentele 

justificative care atestă evenimentul nefericit, motiv pentru care solicitarea a fost 

respinsă de către directorul penitenciarului. 

Persoana custodiată nu a depus nicio cerere pentru participarea la înhumarea 

concubinei și copilului minor, eveniment produs în anul 2014, anterior depunerii în 

penitenciar. 

În ceea ce privește afirmațiile lansate în spațiul public conform cărora deținutul 

și-ar fi manifestat intenția unui act suicidar, această informație nu se confirmă.  

Persoana în cauză  nu a depus nicio cerere administrației locului de deținere 

pentru liberarea condiționată, după decesul unor membri de familie, nefiind  vorba 

despre un ,,refuz al dreptului la eliberare condiționată’’. 

Liberarea condiționată nu este un drept, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, aceasta este o instituție de sine 

stătătoare, iar persoanele private de libertate dobândesc vocația de a fi analizate în 
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comisia de liberare condiționată doar după executarea fracției minime obligatorii, 

conform art. 100 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

Astfel, deținutul nu îndeplinea condițiile legale pentru analiza  în comisia de 

propuneri pentru liberare condiționată, termenul de analizare fiind 02.02.2018. 

În cazul persoanei decedate la Penitenciarul București-Rahova, în data de 

16.03.2017, ca în orice alt caz de deces înregistrat în sistemul penitenciar, administrația 

locului de deținere a sesizat organele de urmărire penală în vederea desfășurării unei 

anchete pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. 

 

 

 


