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La Nr.   din  

 Domnului Vladimir Cebotari 

Ministrul al Justiției  

 

Domnului Aureliu SUHAN 

Director interimar al Departamentului  

Instituțiilor Penitenciare 

 

RECOMANDARE  

în temeiul pct.8, subpct.6) din Legea nr. 164 din 31.07.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului. 
 

Conform prevederilor art.1 al Legii cu privire la Avocatul  Poporului (Ombudsmanul) 

nr. 52 din 03.04.2014, Avocatul Poporului asigură respectarea  drepturilor şi libertăţilor 

omului de către autorităţile publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de 

proprietate și forma juridică de organizare, organizațiile necomerciale și  de către 

persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile și contribuie la apărarea drepturilor 

și libertăților omului prin prevenirea încălcării acestora, aplicînd  procedeele  reglementate 

de această lege. 

În exercitarea atribuţiilor de bază Oficiul Avocatului Poporului  în conformitate cu 

prevederile Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Oficiului Avocatului Poporului nr. 164  din  31.07.2015 ( pct. 8 subpct. 6)) elaborează şi 

prezintă autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de 

proprietate şi forma juridică de organizare, organizaţiilor necomerciale şi persoanelor cu 

funcţii de răspundere de orice nivel obiecţii şi propuneri de ordin general referitoare la 

asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului, la îmbunătăţirea activităţii acestora. 

Oficiului Avocatului Poporului a recepționat mai multe cereri din partea persoanelor 

aflate în detenție în penitenciarele din țară, unde se invocă aplicarea abuzivă a sancțiunilor 

disciplinare față de deținuți. 

De exemplu, din cele relatate în cererile deținutului                 (care se deține la 

Penitenciarul nr.15 Cricova) și materialele anexate la acestea rezultă că deținutului nu i se 

acceptă și nu i se înregistrează petițiile, de asemenea i s-au aplicat mai multe sancțiuni 

disciplinare. Petentul a deplâns acțiunile colaboratorilor penitenciarului prin mai multe 

cereri adresate administrației Penitenciarului nr.15 Cricova, către Procuratura Generală și 

către Departamentul Instituțiilor Penitenciare, însă în rezultatul investigațiilor întreprinse 

de către instituțiile competente s-a constatat că presupusele abuzuri din partea 

administrației Penitenciarului nr.15 Cricova nu s-au adeverit.   



 

În procesul investigării cererii angajaţii Oficiului Avocatului Poporului au efectuat 

vizite la Penitenciarul nr.15 Cricova în vederea elucidării situaţiei reale de lucruri şi 

verificării circumstanţelor expuse  în adresări.  

Din cele relatate de administrația Penitenciarului nr.15 Cricova s-a constatat că există 

un număr mare de deținuți care nu sunt mulțumiți cu rapoartele întocmite de colaboratorii 

instituției penitenciare și cu sancțiunile disciplinare aplicate de administrația 

penitenciarului. În rezultatul aplicării sancțiunilor în cauză deținuții declară greva foamei, 

se automutilează, doar unii merg pe cale judiciară pentru a-și apăra drepturile sale. 

Trebuie de menționat că deținutul                a atacat în instanță majoritatea 

sancțiunilor aplicate față de sine de către administrația penitenciarului. Până la moment 

deținutul                a obținut câștig de cauză și anularea a cel puțin trei sancțiuni. În toate 

trei cazuri Instanța nu a fost convinsă de legitimitatea aplicării sancțiunilor în cauză.  

Astfel, în opinia Avocatului Poporului apar trei situații-problemă care ar trebui 

investigate și soluționate pentru promovarea imaginii instituțiilor din subordinea 

Ministerului Justiției și a Departamentului Instituțiilor Penitenciare: 

1. Lipsa profesionalismului sau incompetența colaboratorilor instituțiilor penitenciare; 

2. Atitudinea preconcepută și abuzivă a colaboratorilor instituțiilor penitenciare; 

3. Interesul personal al colaboratorilor instituțiilor penitenciare. 

 

Luând în considerare circumstanțele expuse supra, în temeiul Legii cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din 03.04.2014,  

 

RECOMAND: 

1. Instruirea colaboratorilor sistemului penitenciar în vederea întocmirii corecte a 

actelor: rapoarte, procese-verbale, și alte acte necesare în procesul activității; 

2. A obliga șefii de penitenciare de a aplica sancțiuni deținuților în baza unor dovezi 

certe și plauzibile ce ar demonstra vinovăția persoanei; 

3. A obliga personalul din sistemul penitenciar să respecte prevederile art. 81, 82 al 

Statutului executării pedepsei de către condamnați. 

 

Asupra rezultatului examinării şi a măsurilor întreprinse pentru implementarea 

recomandărilor  solicit să fiu informat în termen de 30 de zile.   

 
Anexă: copiile încheierilor instanței de judecată - pe 5 file. 

 

Cu respect,  

                                                                    /semnat/                Mihail COTOROBAI, 

Avocat al Poporului (Ombudsman) 
Ex. Ion Miron  

tel. 022234800     


