
M E M O R I U

Conform  convorbirii  telefonice  din  data  de  7  iulie  2016,  vă  aduc  la
cunoștință  unele  aspecte  legate  de  situația  deținuților  aflați  în  Penitenciarul
Giurgiu.Sotul meu execută o pedeapsă privativă de libertate de 6 ani și 8 luni.

A  executat  deja,  mai  mult  de  jumătate  din  această  pedeapsă,  în
Penitenciarul Giurgiu. 

Despre  condițiile  din  penitenciar,  stiu  de  la  soțul  meu,  deoarece  îmi
povestește  la  vizită  sau  la  telefon,  atunci  când  are  acces  la  telefonul  din
penitenciar.

1. În această locație deținuții sănătosi sunt ținuți în camere cu deținuții
bolnavi de hepatită, HIV sau ale boli transmisibile. În semn de protest unii dintre
deținuți se taie , iar sângele lor se împrăștie prin cameră. De asemenea  camerele
sunt pline de gândaci, tânțari și ploșnițe care pot transmite foarte ușor virusul
HIV și chiar hepatita.

O  serie  de  boli  au  fost  transmise  la  cabinetul  stomatologic  unde
instrumentele se spală simplu cu apă rece.

În ultimele două luni au decedat doi deținuți care aveau SIDA și care nu
au beneficiat de ajutor medical în scopul menținerii în viață.

2. Chiar la cantina din penitenciar lucrează deținuți bolnavi de hepatită
sau  alte  boli  transmisibile,  care  împart  hrana,  spală  vasele  sau  lucrează  în
bucătărie.

3. Există permanent  situații  în care unii  dintre deținuti  se simt  rău din
anumite motive, bat în ușă pentru a fi duși la infirmerie sau pentru a solicita o
pastilă ( algocalmin sau orice altceva anti durere) și nu li se deschide ușa, sau
mai rău sunt pedepsiți pentru că au bătut în ușă. Se aud permanent strigătele  de
durere ale deținuților în acest loc. Dacă deținutul insită să bată în ușă, i se face
raport, considerându-se act de indisciplină. Aceste rapoarte împiedică liberarea
condiționată a deținutului. 

4.  Soțul  meu  are  un  rinichi  extirpat  și   discopatie  lombară (boală
dobândită pe timpul detenției), din cauza frigului, saltelelor strâmbe, umezeală,
gheață pe pereți pe timpul iernii etc.

www.L
UM

EAJU
STIT

IE
I.r

o



5.  Nu  există  apă  de  băut,  potabilă.  Apa  poate  fi  cumpărată  doar  din
magazinul  care  se  află  în incinta  penitenciarului  și  unde prețurile produselor
existente  în  acest  magazin   sunt  mai  mari  de  cinci-șase  ori  decât  prețul
produsului pe piață. Dacă deținutul are bani să își cumpere apă, trebuie să existe
și bunăvoința personalului să îl scoată pe deținut la cumpărături, o singură zi pe
săptămână,  respectiv,  vinerea,  iar  acest  lucru  se  întâmplă  foarte  rar,
nerespectându-se programul stabilit prin  regulamentulpenitenciarului ,în acest
sens. 

6.  Pe  aspectul  apă  rece  ,  pentru  spălat,  trebuie  menționat  că  deținuții
primesc la fiecare trei ore, apă timp de 5(cinci) minute, pe regimul ,,închis,, ,
unde sunt mai mulți în cameră, respectiv cinci sau șase într-o cameră de mică de
aprox.4-5 metri.

Soțul meu se află pe GSR (regim de maximă siguranță) , ceea ce înseamnă
că pe acoperișul penitenciarului se afla niste cuști, care au au o fereastră mică,
dar fără geamuri, atât vara cât și iarna.

Nu există duș în cameră, motiv pentru care acesta nu a făcut baie sau duș
de o lună de zile(!!!).

Camera este foarte mică. Încape un pat, un wc turcesc și o chivetă. Nu
este loc pentru a te mișca. Toaleta este le capul patului în care doarme. Fereastra
este  mică  ,  prevăzută  cu  gratii  și  o  plasă  prin  care  aerul  nu  poate  pătrunde
deoarece este plină de mizerie, iar pe caniculă chiar nu se poate respira.

7. Mâncarea este făra gust, nu are niciodată carne și este imposibil de a
mânca, iar carnea se pare că există, însă nu ajunge la deținuți.

8. Drepturile deținuților  prevăzute de legislația în vigoare,  cum ar fi  o
vizită ,,la masă,, de ziua de naștere a deținutului, practic nu există. Vizitele se
desfășoară  având  între  deținut  și  vizitator  un  geam  și  se  vorbește  prin
intermediul unui receptor, iar convorbirile sunt ascultate.

 Nu se respectă timpul prevăzut de lege, pentru vizite. Unii deținuți sunt
aduși  cu  jumătarte  de  oră  mai  târziu,  decăt  alții  atunci  când  conducerea
penitenciarului vrea să mai aplice o mică sancțiune unora dentre noi.

Personalul care aplică în penitenciar ,,corecțiile,, sunt mascate si ne spun
permanent că ,,trebuie să ne intre bine în cap că aici în pușcărie , ei fac legea!!!,,
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Deținuții sunt bătuți de mascați, unii dintre ei ajungând să își bată singuri
un cui în cap, să se taie cu bucăți de sticlă sau să se coase la gură în semn de
protest față de bătaia pe care le-o aplică mascații.

După ziua în care a avut loc incidentul la Penitenciar Rahova, deținuții din
Penitenciarul Giurgiu s-au cusut la gură, în semn de protest  față de  condițiile
inumane de detenție și  declarațiile făcute la Tv., de către  d-na ministu Prună.

 A  doua  zi   a  avut  loc  incidentul  de  la  Giurgiu  privind  incendierea
camerelor , care a fost transmis pe posturile de televiziune.

9.  Deținuții  nu  sunt  scoși  la  cursuri,  așa  cum  prevede  programul  de
formare profesională, fiind de asemenea încălcate drepturile acestora.

10.  Deținuții  care  au  încă  dosare  pe rolul  unei  instanțe,  conform legii
trebuie  să  fie  mutați  în penitenciarul  cel  mai  apropiat.  În  cazul  soțului  meu,
acesta are două dosare în București  și  deși  am formulat  mai  multe  cereri de
mutare a acestuia în Penitenciar Rahova, am fost în audiență la Administrația
națională a Penitenciarelor, prin care am solicitat mutarea pentru a se diminua
cheltuielile statului român privind transportul la instanță, dar și cheltuielile mele
pe care trebuia să le fac atunci când merg la vizită, cererea a fost respinsă.

Atfel deținutul într-o zi în care are instanță pleaca la orele 05:30 dimineață
din penitenciar, este ținut în mașină ore în șir, este foarte frig sau  foarte cald,
fără apă, fără mâncare, până se întoarce la locul de detenție, seara, după orele
18:30. În cazul soțului meu care are un rinichi extirpat și  discopatie lombară,
acest aspect îi agravează în mod serios sănătatea.

Precizez faptul că tatăl acestuia este grav bolnav, are 80 de ani și pentru că
este atât de departe, la Giurgiu, nu se poate deplasa să își vadă fiul.

Nu am precizat numele soțului pentru că a nu fi pedepsit de conducerea
penitenciarului.

Depun alăturat scisoarea medicală  a deținutului ....  care este în cameră
alăturată de cea a soțului meu și care este infectat cu HIV, acesta fiind doar un
exemplu.
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