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Țuhaus este un proiect de teatru documentar și 
jurnalism care adresează problema condițiilor 

de detenție din România și felul în care unii deținuți 
le contestă. Ne-am oprit asupra felului în care 
criminalizarea, vina și pedepsirea sunt înțelese și 
operate de către societatea contemporană.

Titlul preia termenul „țuhaus”, ca argou specific folosit 
pentru a denumi închisoarea, adaptat din germanul 
„zuchthaus” (penitenciar), ce păstrează în același timp 
valențe paronimice cu termenul „zuhause” (acasă).

Anul 2017 marchează trecerea a 20 de ani de când 
peste trei mii de deținuți au făcut greva foamei în 
penitenciarul București-Jilava și în alte penitenciare 
din țară, în semn de protest față de condițiile de de-
tenție. A fost, probabil, cea mai mare grevă a foamei 
de după Revoluție, dar chiar și așa evenimentul este 
aproape exclus din istoria socială a țării. Astăzi, la 20 
de ani după, revendicările respective continuă să fie 
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de actualitate. Singura schimbare pare a fi apariția tot 
mai multor condamnări ale României la CEDO pentru 
probleme legate de condițiile de detenție. 2017 este și 
anul în care îmbunătățirea acestor condiții precare a 
devenit un ping-pong politic, soluțiile reale rămânând 
încă la fileu.

Astăzi, în România, peste 25.000 de oameni se află în 
penitenciare. 

Deținuții, pentru care de multe ori penitenciarul nu e 
doar un spațiu în care își ispășesc pedeapsa ci și unul în 
care sunt dezbrăcați, pe rând, de tot ceea ce înseamnă 
normalitate și respectarea unor drepturi fundamenta-
le de trai, au inventat de-a lungul timpului mai multe 
forme de protest, individuale sau colective. 

Printre cele mai des întâlnite forme de protest colectiv 
sunt cele în care deținuții refuză să iasă la muncă sau 
să mănânce, se baricadează în camerele de detenție 
sau ocupă anumite zone ale pușcăriei –  cum ar fi aco-
perișul – pe care uneori le  devastează. În timpul pro-
testelor, deținuții aruncă pâine pe geam, scandează 

ARTICOLUL 22 
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI 

(1) Dreptul la viață, precum şi dreptul la 
integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt 
garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici 
unui fel de pedeapsă sau tratament inuman ori 
degradant. 

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

proteste
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lozinci, bat în castroane și în gratii, incendiază saltele, 
scriu revendicări pe cearceafuri și pe hârtie igenică, pe 
care le atârnă la geamuri. 

Dintre formele de protest individual, cele mai frecven-
te sunt automutilările  –   deținuții se taie cu lama de 
ras, își bat un cui în frunte, își fac harakiri (își secționea-
ză abdomenul și își scot mațele). 

În urma acestor proteste, deținuții sunt sancțio-
nați, pentru că în mediul penitenciar automutilarea 
și celelalte forme de protest reprezintă o abatere 
disciplinară. Chiar și așa, după gratii, cazurile de 
automutilare sunt la ordinea zilei.

„Fiecare protestează pentru ce îl taie capul. 

Deținuții pot să protesteze din varii motive: că 

i-a murit bunicul și n-a primit nu știu ce, că a 

sunat acasă și a aflat o veste proastă, că i se 

pare că e mâncarea proastă, că a fost condam-

nat și i se pare că pe nedrept, că a fost sancțio-

nat. Se supără și ia lama de la aparatul de ras 

de unică folosință și se taie. Sau înghit obiecte. 

Își bat cuie în cap, își cos buzele cu sârmă, își 

taie urechile, eu am văzut deținut care mergea 

cu urechea atârnată la gât, o avea pusă pe un 

șnur. Și noi îl sancționăm pentru asta pentru că 

legea o consideră ca o abatere disciplinară”

Comisar-șef Iliuță Vicențiu Dinu, de la PMT Craiova.

Mai există și așa-zișii reclamagii, cei care scriu reclama-
ții față de condițiile de detenție sau trimit scrisori unor 
pioni responsabili și care ar putea să le schimbe soarta: 
Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, CEDO, APA-
DOR-CH (organizația neguvernamentală care moni-
torizează, începând din anii ‘90, condițiile de detenție 
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din aresturile și din penitenciarele românești) sau altor 
ONG-uri care militează pentru respectarea drepturilor 
celor din penitenciare. 

O radiografie a celor mai mediatizate proteste de după 
‘90 evidențiază cinci momente cheie: 

1990 – revolta de la Penitenciarul Gherla; 

1997 - revoltă începută la Penitenciarul București-Jila-
va, extinsă și la alte unități din țară;

1999 - revoltă la Penitenciarul Iași;

2004 - protest al unor minori de la Penitenciarul de Mi-
nori și Tineri Craiova; 

2016 - revoltă începută la Penitenciarul Iași, extinsă și 
la alte 14 penitenciare din țară.

Dintre cele trei tipuri de forme de protest, cea care 
funcționează cel mai des este a reclamagiilor. Pe ter-
men scurt, aceștia sunt mutați în camere sau în peni-
tenciare în care condițiile sunt mai bune, iar pe termen 
lung ajung să fie despăgubiți în urma proceselor câști-
gate la CEDO. 

În ultimii ani, România a fost printre țările UE cel mai 
des sancționate la CEDO pentru durata procedurilor 
judiciare și pentru condițiile de detenție. Conform unui 
bilanț ANP, în perioada 1990-2016, statul român a fost 
obligat să plătească 3.132.429 euro și 10.000 franci el-
vețieni, în urma condamnărilor CEDO.

În continuare, încălcările drepturilor pentru care se bă-
tea cu furculița în gratii în anii ‘90 sunt cele pentru care 
cei din penitenciare protestează și acum. 

La sfârșitul lui aprilie 2017, CEDO i-a dat României un 
ultimatum (concretizat într-o Hotărâre pilot) pentru a 
rezolva problema suprapopulării penitenciarelor și a 
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condițiilor necorespunzătoare de detenție. Statul ro-
mân are la dispoziție șase luni pentru a prezenta un 
calendar și un plan de măsuri pentru a remedia proble-
mele din penitenciare. În aceste luni nu se va judeca 
niciun dosar care denunță abuzuri de după gratii.

În 2015, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului erau 
pe rol peste 64.000 de „dosare repetitive”, ce derivă 
dintr-o disfuncție comună la nivel național, explică 
cei de la CEDO. Adică ne confruntăm cu o problemă 
sistemică.

În România, nu a mai fost dată nicio grațiere din anul 
2002. Anul acesta, o posibilă grațiere a scos în stradă 
peste 500.000 de oameni din toată țara, în ceea ce a 
fost cel mai mare protest de după Revoluție.

Celebra OUG 13/2017, adoptată de Guvernul Grindeanu 
în noaptea de 31 ianuarie, a fost prezentată drept o 
soluție pentru descongestionarea penitenciarelor. 
Actul, care urma să modifice Codul Penal și Codul de 
Procedură Penală, ar fi dezincriminat mai multe forme 
de corupție și ar fi redus pedepsele pentru abuz în 
serviciu sub suma de 200.000 RON.

APADOR-CH consideră că actuala criză din sistemul 
penitenciar este rezultatul lipsei de investiții din ulti-
mii 25 de ani. 

„Credem ca revoltele din penitenciare 

sunt un semnal de alarmă, nu însă și o soluție 

la gravele probleme din sistemul privativ de 

libertate. Îmbunătățirea condițiilor din închi-

sori nu este un moft, ci o necesitate impusă și 

de Curtea Europeană, așa cum este normală 

investiția în educație și sănătate într-o socie-

tate civilizată. Facem un apel la societate să 

înțeleagă că măsurile luate în grabă, de frica 
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protestelor sau la presiunea mediatică nu sunt 

viabile și nu-i ajută nici pe deținuți și nici socie-

tatea în ansamblu”

notează APADOR-CH într-o poziție publică din timpul 
protestelor din iarnă. 

În octombrie a intrat în vigoare Legea  nr. 169/2017 a 
recursului compensatoriu, prin care la fiecare 30 de zile 
executate în penitenciar în condiții improprii se scad 
șase zile din pedeapsă. Conform actualului Ministru al 
Justiției, Tudorel Toader, în prima zi în care Legea re-
cursului compensatoriu a intrat în vigoare au fost libe-
rați, la nivel național, 529 de deținuți. În următoarele 
săptămâni urmează să fie analizate dosarele a altor 
3.349 de persoane care ar putea beneficia de această 
lege. 

„Pedeapsa este un mijloc de constrânge-

re clar. Delimitarea drepturilor și libertăților 

constituționale ale cetățenilor pe o perioadă 

stabilită printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă. Care se execută în locuri stabilite 

prin lege și care are un scop de resocializare 

și de protecție a societății. Pedeapsa este un 

mijloc de forță a statului. E forța statului, nu a 

altcuiva. Statul este cel care are această forță 

de a pedepsi oamenii. Nimeni nu are dreptul. 

E, dar statul, sigur. Cine e statul? Statul e o 

organizație stabilită prin lege, prin Constituție, 

prin noi, deci care are niște organizații, institu-

ții, o configurare și care are aceste atribuțiuni. 

pedeapsa
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Statul nu este cineva care e deasupra noastră. 

Statul este în interiorul Constituției, format din 

niște instituții, iar instituțiile sunt formate din 

oameni, oamenii sunt pregătiți sau nepregătiți”

spune Ioan Chiș, director al DGP în anii ‘90 (actuala 
ANP).

Cele 44 de penitenciarele din România sunt adminis-
trate de către Administrația Națională a Penitenciare-
lor. Misiunea lor, așa cum o declară este:

„ANP este serviciul public responsabil cu 

aplicarea regimului de detenție și cu asigurarea 

intervenției recuperative, în condiții care garan-

tează respectarea demnității umane, facilitând 

responsabilizarea și reintegrarea în societate a 

persoanelor private de libertate și contribuind 

la creșterea gradului de siguranță a comuni-

tății, menținerea ordinii publice și securității 

naționale.”

Și conform legii pedepselor privative de libertate, rolul 
acestora este unul bivalent - de a produce o distanță 
fizică de mediu în care s-a produs infracțiunea și de a-i 
reeduca pe cei care au greșit, pentru a preveni săvârși-
rea de noi infracțiuni.

Treptat, mentalitatea se schimbă, chiar dacă nu și con-
dițiile de detenție.

În 2004 a avut loc și demilitarizarea cadrelor din peni-
tenciar prin Legea 293/2004, care le permitea și asoci-
erea liberă în sindicate, dar și alte forme de asociere. 
Demilitarizarea a avut mai multe consecințe pozitive, 
de la schimbarea unor funcții, până la o relaxare efecti-
vă la nivelul interacțiunii dintre cadre și deținuți. 
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Una dintre schimbările cheie din mediul penitenciar a 
avut loc în 2006, când s-a modificat legea privind exe-
cutarea pedepselor. Până atunci, sistemul penitenciar 
funcționa după Legea nr. 23 din 1969, care intra în con-
tradicție atât cu Constituția României, cât și cu stan-
dardele UE.

Tot în 2006, sistemul trece printr-o noua schimbare de 
viziune și apare ideea de recompensă. 

„S-a introdus sistemul de regimuri de 

executare a pedepselor, cu posibilitatea de 

a trece în regimuri mai blânde în funcție nu 

numai de durata pedepsei, ci și de comporta-

ment. Până atunci ideea era doar pe sancțiune 

și nimic pe recompensă. Aici se merge pe ideea 

că dacă încerci să faci ceva să dovedești că 

mergi în direcția corectă, îți poți ușura viața. Iar 

când treci prin asta și reintegrarea ulterioară e 

mai ușoară. Acest sistem bazat pe recompense 

îmbunătățește comportamente în mod vizibil”

spune Nicoleta Andreescu, directoarea APADOR-CH.

În România există patru regimuri de executare a pe-
depselor: deschis, semideschis, închis și de maximă 
securitate, în care ești încadrat în funcție de anii de 
condamnare, caracteristicile faptei sau de comporta-
mentul din penitenciar.

Majoritatea penitenciarelor sunt situate la marginea 
orașelor, însă ele nu sunt o gaură neagră în care dispar 
oameni. Mulți dintre angajații din sistem, dar și dintre 
cei privați de libertate vorbesc despre închisori ca des-
pre un loc unde poate ajunge oricine, într-un moment 
de vulnerabilitate sau de inconștiență. La liberare, un 
om trecut prin penitenciar iese cu un cazier la purtător 
și se lovește de o societate care nu îl ajută să se rein-
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tegreze și de multe ori îl stigmatizează. Cei mai mulți 
deținuți își asumă fapta și nu contestă neapărat că au 
ajuns la închisoare, ci condițiile de acolo.

„Societatea nu știe să comunice, deținutul 

se autostigmatizează, iar de aici drumul spre 

reintegrare e aproape imposibil pentru mulți”

spune profesorul de sociologie Ioan Durnescu, cel care 
a condus studiul „Etnografia tranzițiilor la deținuți”. În 
această cercetare, mai mulți experți au urmărit 58 de 
bărbați liberați din închisori pentru a vedea care e dru-
mul unui condamnat în societatea românească și au 
văzut cât este de dificil. 

În afara încercărilor, mai ales pe plan local, ale unor 
ONG-uri de a facilita reintegrarea foștilor deținuți, la 
nivel național, nu există niciun program coerent. În 
2015, Guvernul României a aprobat Strategia națională 
de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 
2015-2019, care încă nu a implementat nicio măsură de 
susținere reală.

„Un astfel de program, care trebuie conce-

put, dirijat și finanțat de stat, este absolut 

necesar pentru evitarea recidivei și pentru 

reinserția socială a foștilor deținuți. Ei sunt, 

practic, pedepsiți de trei ori: o dată prin 

hotărâre judecătorească, privarea de liber-

tate fiind pedeapsa efectivă pentru săvârși-

rea unor fapte antisociale; a doua oară prin 

condițiile neomenești din penitenciarele în 

care își ispășesc pedepsele; și a treia oară 

prin dificultatea cu care societatea îi repri-

mește în rândurile sale”

notează cei de la APADOR-CH.
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În prezent, conform datelor ANP, recidiva este de 38%. 
Putem vorbi însă de două tipuri de recidivă:  cea a deți-
nuților care au mai fost închiși și cea a deținuților care 
au fost condamnați, dar au primit cu suspendare sau 
alte măsuri neprivative de libertate. Procentul celui 
de-al doilea tip de recidivă este de peste 60%. Astfel, 
aproximativ 1 dintre 2 oameni care au fost condamnați 
penal comit o a doua infracțiune.



REVOLTE





motive

La 8 luni de la Revoluție, penitenciarele românești nu 
arătau cu mult mai bine decât arătaseră până atunci – 
cei privați de libertate erau înghesuiți în camere de de-
tenție pe care le mai împărțeau și cu șoareci, ploșnițe 
și alte vietăți, apa era nepotabilă, iarna frigul îți intra în 
oase, iar vara aerul era irespirabil.

În 30 august 1990, un deținut transferat de la Peni-
tenciarul Miercurea Ciuc la Penitenciarul Gherla a de-
clanșat una dintre primele revolte dintr-un penitenciar 
românesc. Afară, se trăia deja într-o realitate în care 
protestul era normal și oamenilor nu le mai era frică 
să își ceară drepturile. Astfel, și respectarea drepturilor 
omului de după gratii a început să fie cerută prin pro-
teste vocale, nu doar automutilările care erau prezen-
te ca formă de protest individual și în timpul regimului 
comunist. 

Se pare că deținutul l-a atacat ofițerul care îl transpor-

desfășurarea evenimentelor

Penitenciarul Gherla, 
județul Cluj 
august 1990
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ta în incinta unității, i-a luat cheile și a deschis mai mul-
te camere și totul s-a transformat în scurt timp într-un 
protest colectiv. Deținuții au scandat lozinci și au cerut 
un decret de grațiere și liberare, invocând condițiile 
grele în care își săvârșesc pedepsele.

Deși a durat doar o zi, revolta a distrus considerabil 
interiorul penitenciarului, iar soluțiile pentru cerințele 
deținuților au rămas doar sub forma unor promisiuni.

„N-a fost o revoltă care să ducă la, știu eu, 

ceva cu totul deosebit. A fost doar o distrugere 

a interiorului penitenciarului, a zonei de deține-

re. Revolta a durat de astăzi până mâine”

spune Ioan Chiș, director general al DGP în anii ‘90.

În anii ‘90, cea mai des săvârșită infracțiune era furtul, 
pedepsit cu până la 12 ani de închisoare, în timp ce 
violul era pedepsit cu cel mult 10 ani.

„Aveam furtul care era circa 30-38%. 

Aveam apoi tâlhărie, viol, loviri și alte violențe, 

vătămări corporale, cam tot 30% și în rest erau 

alte infracțiuni nonviolente, cum ar fi la legea 

circulației. Erau contravenienții care erau și ei 

penali, existau legi speciale pentru ei”

spune Ioan Chiș.

În timpul protestului de la Penitenciarul Gherla, cei 
privați de libertate au cerut o grațiere, pentru a scăpa 
de condițiile nefaste din penitenciar, dar și deoarece 
credeau realmente că este posibil să o obțină, cum se 
întâmplase destul de frecvent până atunci. În ultimii 36 
de ani de comunism au fost adoptate 29 de acte nor-
mative pentru grațierea unor pedepse și amnistierea 

CONTEXT
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unor infracțiuni. Tradiția grațierilor a continuat și la în-
ceputul anilor ’90, când au fost date două decrete de 
grațiere.

Decretul-Lege Nr. 23 din 13 ianuarie 1990, primul 
decret din democrație:

Art. 1
Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare apli-

cate de instanța de judecată, precum și măsura tri-
miterii într-o școală specială de muncă și reeduca-
re luată față de minori.

Art. 2
De dispozițiile art. 1 nu beneficiază cei care, aflați în 

conducerea sau în slujba fostului regim dictatorial, 
acționând activ pentru suprimarea libertăților și 
drepturilor umane ori pentru realizarea celorlalte 
scopuri ale acestui regim sau pentru a-și asigura 
profituri ori a se sustrage de la răspundere, au să-
vârșit infracțiuni contra păcii și omenirii, contra 
statului, de lipsire de libertate în mod ilegal, de 
abuz în serviciu, infracțiuni privitoare la regimul 
armelor, munițiilor și materiilor explozive, la regi-
mul de ocrotire a unor bunuri, acte teroriste, pre-
cum și tăinuirea și favorizarea la aceste infracțiuni.

De asemenea, de prevederile art. 1 nu beneficiază reci-
diviștii, cei care au săvârșit infracțiuni de omor, lo-
viri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare 
corporală gravă, viol prevazut de art. 197 alin. 2 și 
3 Cod penal, tâlhărie contra avutului personal sau 
particular ori contra avutului obștesc, alte infrac-
țiuni intenționate contra avutului obștesc cu conse-
cințe grave sau deosebit de grave, abuz în serviciu 
contra intereselor obștești prevăzut de art. 248 alin. 
2 Cod penal, luare de mita, trafic de influență, ares-
tare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele 
tratamente, represiune nedreaptă și evadare.

Art. 3
În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de ju-

decată, procesul penal va începe sau, după caz, va 
continua, iar după stabilirea pedepsei se va face 
aplicarea dispozițiilor prezentului decret-lege refe-
ritoare la grațiere.
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Art. 4
Cei grațiați, care în curs de 3 ani săvârșesc din nou o 

infracțiune intenționată, vor executa, pe lângă pe-
deapsa stabilită pentru acea infracțiune, si pedeap-
sa sau restul de pedeapsă rămase neexecutate ca 
urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 5
Dispozițiile prezentului decret-lege se aplică numai 

faptelor comise până la data de 22 decembrie 1989 
inclusiv. 

Al doilea decret-lege, nr. 3/1990 privind amnistierea 
unor infracțiuni și grațierea unor pedepse, se aplică 
tot pentru fapte comise până la data de 22 decembrie 
1989 inclusiv. În primul rând, se amnistiază infracțiuni-
le politice prevăzute în Codul penal și în legile speciale 
săvârșite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracțiuni politice, în sensul prezentului decret-le-
ge, se înțeleg faptele care au avut drept scop:

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii și cultu-
lui personalității, împotriva terorii și abuzului de 
putere din partea celor ce au deținut puterea po-
litică;

b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale omului, obținerea de drepturi civile și politice, 
economice, sociale și culturale, înlăturarea măsu-
rilor discriminatorii;

c) obținerea oricăror alte revendicări democratice.

La fel ca în decretul-lege anterior, minorii sunt grațiați, 
precum și cei care au o pedeapsă privativă de libertate 
până la 3 ani inclusiv sau amendă. 

Nici de acest decret-lege nu beneficiază recidiviștii, cei 
care au săvârșit infracțiuni de omor, tâlhărie, vătăma-
re corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de 
mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supune-
re la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, 
precum și orice infracțiuni sancționate de lege cu pe-
deapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.



motive

Penitenciarul 
București-Jilava, 
Timișoara și alte 
unități din țară 
februarie 1997

„Nu mâncăm, nu mâncăm, codul îl modificăm”

În dimineața zilei de 17 februarie 1997, cei peste 3000 
de deținuți din Penitenciarul București-Jilava au înce-
put o acțiune de protest prin greva foamei împotriva 
modificărilor aduse Codului Penal. Protestul lor a durat 
o săptămână, timp în care și alte penitenciare din țară 
s-au solidarizat în acțiuni de protest pașnice. Deținuții 
au scandat, au bătut în gratii sau și-au scris cerințele 
pe suluri de hârtie igenică pe care le-au atârnat la gea-
muri. Singura excepție a fost la Penitenciarul Timișoa-
ra, unde cei privați de libertate au aprins focul. 

Motivul inițial a fost noul sistem de liberare condițio-
nată și modificările aduse Codului Penal și Codului 
de Procedură Penală în noiembrie 1996. Deținuții au 
protestat mai ales împotriva prevederilor Articolul 
59, care prelungea perioada de detenție minimă 
obligatorie. Înainte, aceștia puteau intra în comisia de 

desfășurarea evenimentelor
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liberare condiționată după ce executau jumătate din 
pedeapsă, pentru pedepsele de maximum 10 ani sau 
când executaseră deja două treimi, în cazul pedepselor 
ce depășeau 10 ani. Acum trebuia să execute două 
treimi, respectiv trei sferturi din pedeapsă. 

Pe parcursul zilelor de protest, deținuții s-au plâns și 
de durata prea mare a proceselor, de tratamentul în-
jositor primit din partea cadrelor, de supraaglomerare 
(deținuții dormeau câte 2-3 într-un pat), lipsa medica-
mentelor, apa nepotabilă în care sunt larve, de șoarecii 
din unități, de hrană și de condițiile proaste din peni-
tenciare.

Protestul de la Penitenciarul București-Jilava a fost 
stins pe 23 februarie, când cadrele penitenciarului din 
București au intrat și au folosit violența pentru a-i li-
niști pe deținuți. Un raport scris de reprezentanții 
APADOR-CH care au vizitat unitatea la patru zile de 
la încheierea protestului, arăta că s-ar fi mobilizat 500 
de cadre pentru potolirea deținuților. Comandantul 
(nomenclatura militară a directorului unității) peniten-
ciarului a autorizat cadrele să folosească numai bas-
toanele de cauciuc din dotare și 3-4 fiole cu gaze lacri-
mogene în camerele unde deținuții baricadaseră ușile. 

Reprezentanții APADOR-CH au consultat registrele 
medicale pentru zilele de după  intervenția în forță și 
au constatat că aproximativ 20 de deținuți se prezen-
taseră la cabinetele medicale cu diferite afecțiuni ce 
puteau rezulta din lovituri - contuzii în diferite părți ale 
corpului, hematoame, plăgi tăiate, traumatisme.

Aceștia au menționat și o declarație a doctorului care a 
fost de față la intervenție și a îndemnat cadrele „să nu 
îi lovească pe deținuți în zonele vitale”.

APADOR-CH a concluzionat că intervenția cadrelor de 
la Penitenciarul București pentru stingerea conflictului 
a fost justificată, dar că s-a folosit forța în mod excesiv.
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În același timp, Secția Parchetelor Militare de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiție a informat APADOR-CH că 
s-a dispus reînceperea urmăririi penale, deoarece s-a 
constatat că intervenția cadrelor pentru restabilirea 
ordinii s-a desfășurat în condiții legale.

Stingerea protestului, prin forme legale care pot inclu-
de și violență, nu era singurul lucru de care aveau parte 
deținuții. Pedepsele stabilite de conducerea penitenci-
arului pentru deținuții care încalcă regulamentul erau:

– avertisment;

– mustrare;

– suspendarea unuia sau mai multor drepturi 
(pachet, vizite, corespondență, telefon);

– izolarea;

– transferare la secția de periculoși.

La câteva luni după aceste proteste, au apărut și câte-
va schimbări în sfera justiției - a intrat în vigoare a treia 
grațiere de după ‘90, prin Legea nr. 137/1997 privind 

grațierea unor pedepse privative de libertate, de care 
au beneficiat în jur de 2.000 de deținuți. Deținuții cu 
pedepse mai mici de doi ani au fost lăsați acasă. Lor li 
s-au adăugat femeile însărcinate și cei care primiseră 
pedepse de până în cinci ani, dar care aveau peste 60 
de ani sau creșteau copii de până în 2 ani. Toate aceste 
grațieri s-au aplicat faptelor comise până la data de 26 
mai 1997. De asemenea, au existat o serie de infracți-
uni care nu s-au grațiat: violul, tâlhăria, furtul, crima, 
darea și luarea de mită, traficul de influență, deturna-
rea de fonduri. Există și o condiție: cei grațiați care, în 
decurs de 3 ani, săvârșesc o infracțiune intenționată 
vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea 
infracțiune, și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas 
neexecutat. 

desfășurarea evenimentelor
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În același an, 1997, au mai apărut spații de cazare în 
detenție pe raza Bucureștiului, prin deschiderea unei 
părți a Penitenciarul București-Rahova, în care au fost 
mutați aproximativ 600 de deținuți de la Penitenciarul 
București-Jilava.

O altă schimbare importantă adusă sistemului de jus-
tiție românesc avusese loc cu un an înainte, în 1996, 
odată cu apariția serviciului de Probațiune la Arad. În 
prezent, în supravegherea acestuia ajung oamenii care 
primesc o pedeapsă cu suspendare, cei care sunt libe-
rați condiționat când ar mai avea de executat mai pu-
țin de doi ani din pedeapsă, minorii și cei care au primit 
o pedeapsă neprivativă de libertate. 

Și acest serviciu este suprasolicitat –  sunt doar aproxi-
mativ 380 de consilieri de probațiune, care lucrează în 
42 de servicii cu peste 70.000 de oameni.

Problema supraaglomerării a rămas o constantă a rea-
lității de după gratiile penitenciarelor românești. 



motive

Penitenciarul Iași 
septembrie 1999

Pe 3 septembrie 1999, 7 deținuți din Penitenciarul Iași 
s-au urcat pe acoperișul închisorii pentru a protesta 
împotriva tratamentului violent pe care îl primeau din 
partea mai multor angajați ai penitenciarului, dar și 
pentru lipsa serviciilor medicale și imposibilitatea de a 
se trata în afara unității.

Protestul celor șapte deținuți care s-au urcat pe aco-
perișul penitenciarului, păcălind cadrele că ar vrea să 
evadeze, a durat peste 24 de ore. În acest timp, deți-
nuții au refuzat hrana. 

Într-un raport realizat de APADOR-CH în urma eveni-
mentelor din septembrie 1999, se subliniază că

 „pe timpul cât cei 7 deținuți s-au aflat 

pe acoperiș, unii din colegii lor le-au dat, din 

camere, cu ajutorul unor sfori, alimente și 

desfășurarea evenimenteleor
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țigări. În semn de solidarizare cu deținuții care 

s-au urcat pe acoperiș și pentru a protesta față 

de tratamentul la care erau supuși în închisoa-

re, circa 20 de deținuți s-au automutilat”.

În ziua de 27 septembrie, încă trei deținuți s-au urcat 
pe acoperișul penitenciarului într-o acțiune de protest 
similară. După 24 de ore, în urma unor negocieri, deți-
nuții s-au întors în camere.

Ambele acțiuni de protest au fost stinse fără incidente 
majore și fără a se folosi violența asupra protestatari-
lor. Cei 10 deținuți care s-au urcat pe acoperiș au fost 
pedepsiți cu câte 10 zile de izolare.

„Din punctul meu de vedere, eu cred că 

acolo totul a fost regizat de un grup de persoa-

ne, un așa zis grup de interlopi, care aveau o 

influență negativă, din păcate, asupra unora. 

S-au folosit de influența aia pentru a-i deter-

mina să protesteze în acest mod. Eu cred că 

ei atunci au vrut să dea o lecție, cât sunt ei de 

puternici”

spune Dorin Șcarlii, fost subofițer, actual Președinte al 
Sindicatului angajaților din Penitenciarul Iași.

De multe ori, când protestele celor de după gratii sunt 
îndreptate împotriva cadrelor, dreptatea se împarte 
între celor două tabere – deținuți și angajați. Cu toții 
sunt la mâna unui sistem care nu are suficienți bani 
pentru a le rezolva problemele. Sistemul penitenciar 
românesc se confruntă cu mari carențe atât în ceea ce 
privește condițiile de cazare pentru executarea pedep-
selor, cât și în privința condițiilor de muncă.

context
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„Noi la Iași ca să funcționăm în condiții 

optime, nu spun de lux, pentru a-și lua toată 

lumea concedii la timp, pentru a nu se mai face 

ore suplimentare, ar trebui să fim undeva la 

vreo 650 de angajați, în momentul ăsta suntem 

420. Și colegii mei simt o frustrare, lucrurile 

astea generează o nemulțumire și la colegii 

mei, și la deținuți”

spune Dorin Șcarlii. 

Șeful sindicatului de la Iași povestește că atunci când 
încep protestele, cadrele rămân la unitate în perma-
nență pentru a gestiona eventualele conflicte care ar 
putea degenera. 

„Una e când el strigă în geam, bate cu 

lingura în castron, dar de acolo se pot ajunge 

la lucruri mult mai complicate. Tocmai pentru 

a preveni aceste lucruri, atunci ziua noastră 

de muncă este 24 din 24. Cum iau amploare 

mai mare? Încep unu, doi, trei mai nemulțu-

miți. Țipă de la geam, mai aud de la camera 

de alături doi-trei, încep și ăia să țipe - da, 

frate, nu te lăsa, ai dreptate, suntem aproape 

de tine și ușor-ușor. Poate că sunt unii care nu 

ar ieși, dar ies ca să nu spună ăștia apoi - băi, 

dar tu de ce nu ai ieși. E o lege nescrisă a lor. 

Poate începe de la o cameră, două și să ajungă 

la toată unitatea sau la tot sistemul, cum s-a 

întâmplat”

precizează Șcarlii.
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În timp ce statul român pare depășit de problemele 
celor din sistemul penitenciar, multe dintre acestea 
își găsesc rezolvarea la CEDO, unde România e pe 
una dintre pozițiile fruntașe în clasamentul țărilor din 
Uniunea Europeană cu cele mai multe cazuri. 

„Din ce cereau ei, din zece probleme super 

importante, au obținut unele lucruri, dar nici 

5%, nici 1% din ceea ce solicitau ei. Din aceeași 

problemă - lipsa fondurilor necesare. Păi ceea 

ce cereau în 1999, au cerut și anul trecut - 

îmbunătățirea condițiilor de detenție și abia 

acum se face ceva în scopul ăsta pentru a mai 

scăpa de aglomerația care e. Dar nu datorită 

lor (n.r. protestelor deținuților), datorită CEDO, 

că altfel ne amendează dacă nu se îmbunătă-

țesc condițiile de detenție. Mai multe lucruri 

s-au obținut prin ce au făcut ei scris, au dat 

statul român în judecată, au câștigat procese 

și atunci statul român s-a sesizat că nu e în 

regulă”

mai spune sindicalistul de la Iași.



motive

Penitenciarul de 
Minori și Tineri Craiova
septembrie 2004

Un minor de la PMT Craiova era nemulțumit că nu a 
putut intra în posesia unor adidași pe care îi primise la 
vizită și care, aparent, s-au pierdut în drumul dintre 
sectorul de vizite și magazie. Atunci când un deținut 
primește lucruri la vizită, procedura prevedea ca pen-
tru o parte dintre acestea să se facă un bon de primire 
în păstrare, lucrurile să se depoziteze la magazie, după 
care să fie scose de către persoana căreia îi aparțin. 
Când minorul s-a dus să își ia adidașii, i s-a spus că deja 
îi ridicase. 

Vineri, 24 septembrie 2004, în jurul orei 14, imediat 
după servirea mesei, când o parte dintre cadrele PMT 
Craiova aveau activitate sportivă pe un teren din afara 
unității, șase minori s-au baricadat în camera lor (cu 12 
paturi). Băieții au spart geamurile camerei, după care 
au dat foc saltelelor de burete în semn de protest. Unul 
dintre ei era cel nemulțumit că nu a putut intra în pose-
sia unor adidași pe care îi primise la vizită și care acum 

desfășurarea evenimenteleor
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dispăruseră. Se pare că minorii nu au mai așteptat so-
luționarea promisă în cursul acelei zile, au blocat ușa 
camerei lor de detenție și au dat foc la saltele. Din cau-
za materialului din care erau fabricate acestea (în urma 
reconstituirilor, s-a demonstrat că au ars în mai puțin 
de două minute), au produs o cantitate mare de fum și 
o temperatură extrem de ridicată. Cadrele prezente în 
unitate au spart ușa, i-au scos pe cei 6, care au mers pe 
picioare până la infirmeria unității, după care au fost 
transportați cu ambulanțe SMURD la spital. Cinci din-
tre cei șase minori au suferit arsuri deosebit de grave, 
care au dus la moartea a trei dintre ei.

În urma unei vizite efectuate la PMT Craiova în data de 1 
octombrie 2004, două reprezentante ale APADOR-CH 
au întocmit un raport în care menționează că cei șase 
deținuți minori din camera în care s-a produs incendiul 
erau: Ionuț Dumitru Pleșa (născut la 8 ianuarie 1987, 
decedat în urma arsurilor, reprezentantul de cameră), 
Constantin Viorel Stamatie (născut la 1 septembrie 
1987, decedat din cauza arsurilor); Marius Poienar 
(născut la 23 martie 1987, decedat în urma arsurilor); 
Szasz Nika Attila (născut la 1 decembrie 1986, rănit 
grav în urma incendiului); Florin Marin Gălan (născut 
la 25 iulie 1988, rănit grav în urma incendiului); 
Constantin Lucian Mititelu (născut la 18 aprilie 1987, a 
suferit vătămări minore în timpul incendiului).

Directorul PMT de atunci, George Marinel Candidatu,  
ajuns la unitate la puțin timp după transportarea 
minorilor la spital, a cerut curățarea camerei, repararea 
instalației electrice și reintroducerea în camere a 
deținuților de pe secție, care au fost scoși în curte din 
cauza fumului. 

Două dintre anchetele desfășurate în urma incidentu-
lui au fost conduse de Ministerul Justiției (pentru dis-
trugere de probe) și de Autoritatatea Națională pentru 
Protecția Copilului și Adopție (pentru încălcarea drep-
turilor copilului). Cadre din PMT Craiova își amintesc 
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că în săptămâna care a urmat, deținuții au protestat 
într-o zi, timp de câte minute, împotriva deciziei Minis-
trului Justiției de a-l schimba de la conducerea unității 
pe George Marinel Candidatu, care a fost mutat la Pe-
nitenciarul Craiova-Pelendava, unde în prezent deține 
funcția de Șef Serviciu Siguranța Deținerii și Regim Pe-
nitenciar. 

„Băteau ca la Revelion, mai aruncau 

borcane goale pe geam. A fost zgomotos”

spune actualul director adjunct al unității, Comisar-șef 
Iliuță Vicențiu DINU.

„De ce? La noi, când era un timp liber, că 

domn’e, vrem să facem și noi un fotbal, gata, 

îi scoteam afară. Deci era, cum să zic, mult 

mai lejer decât într-o pușcărie, nu că nu s-ar 

fi respectat regulamentele, dar vreau să zic 

că erau anumite chestii, mai închideam ochii. 

Era o lejeritate din asta, puțin pe lângă regula-

ment, dacă înțelegeți. Ei știau că în momentul 

în care fac prostii cadrele sunt mai exigente și 

respectă regulamentul”

spune Iacov Țițel, un ofițer care a lucrat în ziua inciden-
tului.

Perioada în care angajații prezenți în unitate în ziua 
protestului, 24 septembrie, au fost supuși mai multor 
anchete și unii dintre ei au fost demiși și mutați în alte 
funcții, a coincis și cu demilitarizarea cadrelor din pe-
nitenciare (a intrat în vigoare Legea 293/2004, Statutul 
funcționarilor publici din ANP). 

„Sigur că ambele sisteme funcționau cu 

avantaje și dezavantaje, cel militar și cel civil. 
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Ce pot să vă spun, sistemul militar era pătruns 

de secretomanie, totul era secret. Și atunci 

lumea din afară nu prea știa ce se întâmplă în 

închisori. Trecând la viața civilă, la personal 

civil, și la faptul că în penitenciare nimic nu mai 

este secret, personalul a fost pus în situația de 

a acționa corect, legal permanent. Și abuzurile 

sunt descoperite relativ ușor. Și atunci pentru 

ei este sabia lui Damocles deasupra capului 

ca în permanență să fie corecți în serviciu. Din 

acest punct de vedere, deținuții sunt oarecum 

favorizați că personalul trebuie să se comporte 

corect”

spune Ioan Chiș.

„Întotdeauna când intram în schimb, cum 

intrau minerii în mină și ziceau noroc bun, noi ne 

spuneam – fără evenimente, fără evenimente, 

asta era urarea noastră. Pentru că erau impre-

vizibili întotdeauna. Era o stare de acalmie, nu 

știai niciodată când se întâmplă ceva”

Bălan Nicolae, șef de tură în data de 24 septembrie 
2004.

Conform Legii 254/2013, scopul pedepsei privative de 
libertate este reducerea riscului de recidivă, reabili-
tarea comportamentală a persoanelor custodiate și 
pregătirea lor pentru a se reintegra social. Aparent, în 
penitenciarele de minori și tineri și în centrele educa-
tive se pune mai mult accent pe funcția de reeducare 
decât în penitenciarele de adulți. Aici ajung cei care 
săvârșesc, înainte de a împlini 18 ani, fapte condamna-
te penal cu pedepse privative de libertate. Minorii pri-

context
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mesc jumătate din pedeapsa pe care o primesc adulții 
pentru săvârșirea acelorași fapte.

În perioada de carantină (primele 21 de zile de după 
gratii) sunt specialiști de la departamentul de reinte-
grare socială care le fac o evaluare și recomandă pro-
grame și activități pentru fiecare caz în parte. Teoretic, 
lucrurile ar trebui să funcționeze, dar niciunul dintre 
aceste programe nu îi pregătește pe tineri pentru noul 
statul pe care îl vor avea în ochii societății – cel de foști 
pușcăriași, și nici nu îi învață cum să meargă fără a târî 
prea zgomotos tinicheaua pe care o poartă în spate – 
cazierul.

Nicolae Bălan, șeful de tură de la PMT din ziua protes-
tului, crede că pedeapsa privativă de libertate este un 
mijloc de reeducare și are atât o latură educativă, cât 
și una coercitivă. Fără o pedeapsă n-ar mai exista un 
echilibru în societate, spune el. 

„În primul rând au o lacună în educație, iar 

în penitenciar găsesc mediul propice, pentru că 

aici se desfășoară ei. Imaginați-vă că vin din 

sfere diferite și cu o activitate infracțională 

diferită. Fiecare, unii cu furt, alții cu tâlhărie, 

ș.a.m.d. Iar ei între ei, aici imaginați-vă că noi 

nu putem să îi controlăm permanent. Eu de la 

ora stingerii până dimineață nu am voie să îi 

deranjez, în sensul că să intru peste ei în cameră. 

Numai dacă se întâmplă unele incidente grave, 

în rest, nu. Sau nu există posibilități materiale, 

spre exemplu, de separare a lor. Într-adevăr în 

lege sunt anumite criterii de separațiune - după 

vârstă, după sex, după faptă penală, după 

durata pedepsei, după nivelul școlar ș.a.m.d. 

Or este greu pentru că nu ai asigurate condițiile 



36

materiale pentru a aplica chestiunea asta”

mai spune Nicolae Bălan.

Reprezentanții APADOR-CH punctează în raportul lor 
faptul că 

„deținuții răi, cu probleme disciplinare – 

cum era cazul deținutului căruia i s-au pierdut 

adidașii – sunt, în genere, neincluși în programe 

sau proiecte educative. În plus, acestea sunt, 

de multe ori, neinteresante și neatractive, mai 

ales pentru minori. Organizațiile neguverna-

mentale care desfășoară proiecte în peniten-

ciare nu pot suplini absența unor programe 

permanente, care să antreneze toți deținuții.”

Totodată, reprezentantele APADOR-CH au identificat 
sau reiterat unele probleme cu caracter general și cu 
impact indirect în incidentul de la Craiova: 

„deținuții se temeau de îngrădirea trocului, 

larg practicat în toate penitenciarele. Deținuții 

schimbă orice pe orice, pentru că nu au dreptul 

să aibă bani.”

Reprezentantele APADOR-CH consideră că 

„trocul nu poate și nu trebuie oprit, cel 

puțin nu atâta vreme cât ANP nu poate asigu-

ra deținuților hrană și îmbrăcăminte decente, 

aparate de radio și televizoare, lenjerie de pat 

și obiecte sanitare absolut necesare etc.” 

(în urma discuțiilor cu martorii se pare că adidașii rătă-
ciți urmau să fie dați la schimb pentru țigări).



motive

Penitenciarul Iași și 
alte 14 unități din țară
iulie 2016

Mii de deținuți din mai multe unități au protestat zile la 
rând împotriva condițiilor proaste în care sunt obligați 
să își săvârșească pedepsele privative de libertate. În 
2016 erau aproximativ 28.000 de deținuți înghesuiți în 
doar 17.000 de locuri.

În iulie 2016 a avut loc un mare val de proteste în rândul 
deținuților, ca reacție a neacordării unei grațieri, solu-
ția văzută de deținuți la problema supraaglomerării 
din penitenciare, promisă de mai multe figuri publice.

La Penitenciarul Iași, un grup de trei deținuți scoși din 
camere pentru diferite activități, însoțiți de un singur 
cadru, au reușit să fugă și au escaladat clădirea.

Protestul de după gratii s-a transformat într-unul îm-
potriva condițiilor din penitenciare și a tratamentului 
denigrator pe care deținuții îl primesc. Deținuții s-au 
revoltat, s-au baricadat în camere, au dat foc la obiec-

desfășurarea evenimentelor
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te, s-au automutilat, au escaladat închisorile și au pro-
testat zgomotos mai multe zile.

Conform Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
revoltele din luna 2016 au produs 50 de incidente, în 
penitenciarele: Iași, Tulcea, Galați, Arad, Bacău, Deva, 
Bistrița, Miercurea Ciuc, Focșani, Giurgiu, Mărgineni, 
Oradea, Poarta Albă, Vaslui, Spital Tîrgu Ocna.

„Oarecum protestele astea mocneau în 

toată țara. Niște posturi de televiziune au 

făcut niște afirmații, au fost un pic încurajați 

pentru a protesta. Am avut în sistemul ăsta 

al nostru așa-zisele „gulere albe”, oameni cu 

anumită situație care nu au crezut vreodată că 

vor ajunge acolo. Și-au folosit influența pentru 

a apărea pe diferite posturi, că în penitenciare 

se întâmplă aia, se întâmplă cealaltă. Dar când 

au avut calitate de parlamentari, deputați, 

senatori, ce ați fost, n-ați văzut ce se întâmplă, 

să aruncați bani suficienți, fonduri necesare 

și toate astea. Oare nu s-au gândit că ei sunt 

deasupra legii? Nu, nimeni nu e deasupra legii. 

Toți suntem supuși greșelii și răspundem în fața 

legii”

spune Dorin Șcarlii, fost subofițer la Iași, actual Preșe-
dinte al Sindicatului din Penitenciarul Iași.

Într-un raport al APADOR-CH se arată că 

„în vara anului 2016, în câteva dintre 

penitenciarele românești au avut loc revolte 

ale deținuților care protestau față de condi-

țiile proaste de detenție. Deși au fost voci din 

context
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politică sau media care au susținut soluția 

unor grațieri masive pentru descongestiona-

rea penitenciarelor, APADOR-CH a afirmat 

public că nu grațierea este soluția. Construc-

ția de penitenciare noi sau folosirea de spații 

alternative pentru detenție sunt doar o parte a 

soluției. Este nevoie în primul rând de o analiză 

temeinică a politicilor penale, de o prognozare 

a evoluției numărului de deținuți în următorii 

ani, de o redimensionare a sistemului de proba-

țiune și nu în ultimul rând de politici reale de 

reintegrare a foștilor deținuți, pentru a preveni 

recidiva.”

Conform ANP, în anul 2016, în cauzele în care a fost 
condamnat de CEDO pentru nerespectarea condițiilor 
de detenție, statul român a fost obligat să plătească 
despăgubiri de 1.624.670 euro, dintr-un total înregis-
trat de 3.132.429 euro și 10.000 franci elvețieni, în pe-
rioada 1990–2016.

Ministrul Justiției de atunci, Raluca Prună a declarat 
public că situația din penitenciare, cu care ne confrun-
tăm de peste 20 de ani, este una sistemică și gravă, dar 
că nu va lua nicio hotărâre sub presiune.

„Sunt necesare măsuri imediate care să 

corecteze precaritatea din sistem, care să 

rezolve supraaglomerarea, chestiunile stabili-

te prin norme cu privire la hrană, la accesul la 

muncă, la asistența medicală și la pregătirea 

reintegrării sociale a acestor persoane. Scopul 

unei pedepse este, în primul  rând, reeducarea”

 declara în presa vremii.





2017.  ce este de făcut?
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Pedeapsa cu închisoarea are mai multe funcții: de-
scurajarea, incapacitarea și reabilitarea persoanei 

condamnate penal, schimbarea modului în care aceas-
ta își înțelege obiectivele de viață și chiar propria iden-
titate, spune Conf. Univ. Dr. Sorina Poledna, coordona-
toarea unui program de masterat în Asistență socială 
în spațiul justiției. Probațiune și mediere, de la Universi-
tatea Babeș-Bolyai din Cluj.

Aceasta mai precizează faptul că în penitenciar se fac 
eforturi pentru derularea unor programe educaționa-
le, de asistare psihologică și socială, care au în vedere 
reabilitarea comportamentală, doar că o evaluarea se-
rioasă a acestor programe, pentru a vedea în ce măsu-
ră funcționează, nu s-a făcut încă.

La sfârșitul lunii octombrie a intrat în vigoare Legea 
169/2017, a recursului compensatoriu, conform căre-
ia se scad câte 6 zile din pedeapsă pentru fiecare 30 
de zile de detenție în condiții proaste, ocazie cu care 
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statul român a recunoscut că în penitenciare condițiile 
de detenție sunt necorespunzătoare. Primii beneficiari 
ai acestei legi sunt cei cu pedepse mari. Oameni care 
au avut pedepse grele și au fost amânați sau refuzați 
de comisia de liberare condiționată și s-au trezit într-o 
seară în fața penitenciarului, cu lucrurile într-o plasă de 
rafie și viitorul în față. Dar încotro?

La câteva zile după ce sute de oameni au fost liberați, 
au apărut mai multe știri despre cum cei liberați au 
comis infracțiuni din nou în mai puțin de 24 de ore de 
când au ieșit pe poarta penitenciarului.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că nu se 
aștepta să beneficieze atât de mulți oameni de aceas-
tă lege. Conform datelor ANP, pe 19 octombrie au fost 
liberate 529 de persoane, iar dosarele altor 3349 vor 
fi analizate în prima comisie de liberare condiționată.

ANP a furnizat, la solicitarea postului de televiziune 
Digi24, o statistică privind infracțiunile comise de cei 
liberați până la data de 23 octombrie

 „Cifrele arată că 184 de hoți, 135 de 

tâlhari, 33 de criminali și 47 de violatori au 

beneficiat de legea 169/2017.”

O parte din echipa Țuhaus a mers pe 26 octombrie la 
penitenciarul București Rahova, să vorbească cu cei 
care se liberează. Oamenii care ieșeau pe poarta peni-
tenciarului aflau că vor fi liberați cu câteva minute îna-
inte ca asta să se întâmple. Cele mai multe liberări se 
fac seara, după ora 22, iar cei care sunt din alte județe 
trebuie să aștepte până a doua zi dimineața pentru a 
primi banii pentru drumul până acasă sau suma pe care 
o mai au în cont, deoarece liberările se fac la orice oră, 
însă trezoreria penitenciarului lucrează doar în timpul 
zilei.

Am vorbit cu un deținut care a ieșit pe poarta peniten-
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ciarului fără niciun ban în buzunar, doar cu buletinul 
provizoriu și foaia de liberare. N. a fost condamnat 
pentru furt și a stat 2 ani și 7 luni în penitenciar. Prima 
lui noapte de libertate a însemnat o așteptare de 10 
ore, până dimineața, când a putut intra în posesia ba-
nilor pe care îi avea în cont la penitenciar. 

„Venisem de la muncă și la ora 19, la apel, 

a venit gaborul și mi-a zis –  vezi că te liberezi, în 

10 minute să fii gata. (...) În seara asta o să mă 

plimb pur și simplu că nu am ce să fac. Să stau 

aici și să tremur de frig până la ora 8 dimineața 

nu cred că pot. Deci asta este greșeala lor. Mai 

zice că ăăă, uite s-a liberat, a făcut doi metri și 

i-a dat în cap la ăla. Păi de ce?”

După patru ore petrecute pe străzile din preajma pe-
nitenciarului s-a dus la Gara de Nord, unde a stat până 
dimineață într-o sală de așteptare. În ziua următoare, 
a ales să nu meargă la el acasă, la Bacău, unde oricum 
nu îl aștepta nimeni (N. a rămas orfan de mic, iar sora 
sa cu care mai păstrează legătura e plecată din țară). 
În schimb, a mers unde lucra deja de mai multe luni, 
să întrebe dacă nu poate continua să muncească acolo 
(mulți deținuți, de la regimul deschis și semi-deschis 
au locuri de muncă în afara penitenciarului). Patronul 
l-a angajat, așa cum îi promisese. N. spune că a avut 
noroc. Mai spune că vrea să se țină pe linia de plutire 
pentru că „după faptă și răsplată” și acum a văzut cum 
e „dincolo, la Țuhaus” și nu mai vrea să ajungă acolo.

Trăim într-o societate în care legea care îi trimite pe 
oameni la închisoare promite și că se va ocupa de re-
educarea și reintegrarea lor. Dar și să se vrea asta, nu 
sunt suficienți oameni în sistem, ca să și păzească, să 
și reeduce. Măsura privativă de libertate își păstrea-
ză funcția punitivă. Închisoarea devine un loc în care 
mulți oameni învață cum să greșească mai bine și ce 
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infracțiuni sunt la modă, iar pentru unii dintre ei, când 
ies asta e tot ce știu.

În același timp, România mai are câteva zile la dispo-
ziție până când trebuie să prezinte un plan coerent de 
măsuri pentru rezolvarea problemelor din penitenci-
are, plan cerut la sfârșitul lunii aprilie de către CEDO, 
care a și sistat judecarea dosarelor care denunță con-
dițiile din închisori pentru o perioadă de șase luni, pe 
motiv că acestea sunt repetitive și derivă dintr-o pro-
blemă sistemică.

Avem și exemple despre cum ar trebui să arate reabili-
tarea celor de după gratii.

În Norvegia există justiția restaurativă, o formă de jus-
tiție care are ca scop recuperarea prejudiciului și nu 
pedepsirea celor care l-au cauzat. La ei, cel mai impor-
tant este reabilitarea și reintegrarea persoanei care a 
săvârșit o infracțiune, iar asta se face prin programe 
la care deținuții participă din primele zile de deten-
ție. Și în Olanda numărul celor care ajung după gratii 
este foarte mic. Atât de mic încât multe penitenciare 
au fost închise. Olandezii au reușit să reducă numărul 
persoanelor care încalcă legea atât prin programele de 
reabilitare de după gratii, cât și prin faptul că judecă-
torii preferă să dea pedepse cu suspendare, muncă în 
folosul comunității sau amenzi, în loc să trimită oame-
nii la închisoare.

*În această broșură apar mai multe fragmente din interviurile realiza-
te de jurnalista Andrada Lăutaru pe perioada documentării proiectului. 
Interviurile pot fi citite integral pe site-ul www.tuhaus.ro.


