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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în cazul 
gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltratat 

deținuți             
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează, prin Domeniul 

pentru prevenirea torturii în locurile de detenție și Domeniul armată, poliție, 

justiție, penitenciare, o anchetă în cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital 

București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu și ancheta vizează 

posibila încălcare a art. 22 și art. 34 din Constituția României privind dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea sănătății.  

 

Posturile de televiziune PROTV, DIGI 24 și Antena 1, dar și alte instituții 

media au difuzat, în 7 februarie 2018, mai multe reportaje în care au prezentat situația 

a 4 persoane private de libertate, care în cursul anilor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 au 

fost supuse la rele tratamente de către angajați ai Penitenciarului Spital București 

Rahova. Potrivit mass-media și Comunicatelor de Presă emise de Administrația 

Națională a Penitenciarelor, procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 

5 București au dispus, în 6 februarie 2018, punerea în mișcare a acțiunii penale față de 

15 angajați ai Penitenciarului Spital București Rahova, sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de: Rele tratamente (art. 281 CP), Lovirea sau alte violențe (art. 193 CP), 

Fals intelectual (art. 231 CP), Favorizarea făptuitorului (art. 269 CP), Influențarea 

declarațiilor (art. 272 CP). Angajații (doctorii, asistentele, infirmierele și gardienii) ar 

fi falsificat documente și ar fi influențat declarațiile încercând să împiedice tragerea la 

răspundere penală a autorilor faptelor. În plus, cei 15 angajați ar fi pus presiune pe 

victime influențându-le declarațiile luate, se pare, sub presiune și cu ajutorul actelor de 

violență.  
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