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●organizarea unei mese rotunde în data de 12 decembrie 2017 la Centrul de Formare şi
Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina, județul Olt, cu tema ,,Vizitele
Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție din cadrul Instituției Avocatul
Poporului, Centrul Zonal Craiova”;
● 26 iunie 2017 a fost organizată la Penitenciarul București-Rahova o comunicare
pentru a marca Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii.
● 26 iunie 2017 la CRRN Galda de Jos, județul Alba privind ”Rolul Mecanismului
Național pentru prevenirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante în respectarea
drepturilor omului și demnității umane” cu prilejul Zilei Internaționale pentru sprijinirea
victimelor torturii;
● Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii organizat în data de 26 iunie
2017 de reprezentanții Centrului Zonal Bacău în Penitenciarul Bacău.
● Work-Shop-ul ”CONCEPTUL DE PREVENIRE A TORTURII” organizat în data
de 10 iulie 2017 de reprezentanții Centrul Zonal Bacău la Căminul pentru persoane vârstnice
Bacău.
● Masă rotundă cu instituțiile din județul Vaslui, care au în subordine locuri de detenție,
având ca temă vizitele Mecanismului Național de Prevenire din cadrul instituției Avocatul
Poporului în data de 10 noiembrie 2017.
● Masa rotundă cu tema –Vizitele Mecanismului Național de Prevenire la Așezământul
social ,,Sfântul Ghelasie,, Galda de Jos, județul Alba în data de 14 decembrie.2017.
Pregătirea profesională a membrilor echipelor de vizită şi acţiuni ale Domeniului
privind prevenirea torturii în locurile de detenţie
La nivel național au avut loc următoarele activități:
● întâlnirea cu domnul Willy Fautré, directorul organizației Drepturile Omului fără
Frontiere, sediul instituției Avocatul Poporului, 20 ianuarie 2017. Au avut loc discuții cu privire
la acuzațiile de procese inechitabile, erori judiciare, lipsa de independență a judecătorilor și
condițiile de detenție în închisorile din România.
● Dezbatere publică – Dreptul la muncă al deținuților, 25 aprilie 2017 București, Palatul
Parlamentului,
● reuniunea organizată la data de 17 februarie 2017 de Filiala Regională a O.A.D.O.
Craiova referitoare la colaborarea avută în cursul anului 2016 și stabilirea obiectivelor pentru
anul 2017;
● 22 februarie 2017 prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Administrației
Naționale a Penitenciarelor. Evenimentul a vizat prezentarea Raportului anual de activitate pe
anul 2016 al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, reținându-se că, pentru îmbunătățirea
condițiilor de detenție, lucrările de reparații curente au crescut față de anul precedent, fiind
astfel create noi locuri de cazare în penitenciare;
● dezbaterea privind identificarea unor soluții durabile în vederea respectării drepturilor
omului în România prin perspectiva executării pedepselor privative și neprivative de libertate,
organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din
Camera Deputaților, 21 martie 2017;
● participare la dezbatere publică – proiect act normativ pentru completarea Legii nr.
254/2013, Camera Deputaților, Parlamentul României, 4 aprilie 2017;

● data de 06 aprilie 2017 la Conferința de presă de închidere a proiectului “Consolidarea
capacității sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale relevante
privind drepturile omului“, eveniment organizat de Inspectoratul General al Poliției Române.
privind grațierea – invitație lansată de Asociația Ține de noi împreună cu Fundația
Hanns Seidel- România.
● Masa rotunda ʺAplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilități pe segmentul psihosocial – de la teorie la practică", organizată de
Comisia pentru egalitate de șanse din Senat și Asociația Română de Psihiatrie Medico-Legală,
în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Consiliul Național al
Dizabilității din România, Senat, Palatul Parlamentului, 17 mai 2017.
● Simpozionul organizat de O.A.D.O. Filiala Regională Craiova în data de 22 iunie
2017, cu tema „Drepturile omului - Obiectiv prioritar al României democratice, esență a
existenței umane”, Craiova
● Conferința Soluții legislative pentru implementarea deciziei pilot a CEDO privind
condițiile de detenție în penitenciare, organizată de Comisia juridică, de disciplină și imunități
din Camera Deputaților, 29 iunie 2017.
● Evenimentul aniversar ”20 de ani de la înființarea Instituției Avocatul Poporului” în
perioada 19-22 septembrie 2017.
● Conferința internațională privind drepturile omului, Palatul Parlamentului, 23
septembrie 2017.
● masa rotundă cu tema: „Perspective juridice privind reabilitarea psihosocială a
pacienților aflați sub incidența măsurilor de siguranță cu caracter medical”, organizată în data
de 15 noiembrie 2017 la Parlamentul României de către Comisia pentru egalitate de șanse din
Senatul României și Asociația Română de Psihiatrie Medico - Legală, în parteneriat cu
Consiliul Național al Dizabilității din România.
● Vizita de studiu a reprezentanților Instituției Avocatul Poporului din Republica
Moldova la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași în data de 20 noiembrie 2017.
● Conferința internațională ”Suport în luarea deciziilor acordat persoanelor cu
dizabilități mintale” organizată în data de 12 decembrie 2017 de Centrul de Resurse Juridice la
Hotel Novotel București
● Conferința anuală privind condițiile de recepție și integrarea persoanelor cu o formă
de protecție organizată de Reprezentanța în România a Înaltului Comisariat ONU pentru
Refugiați (UNHCR), împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări și Consiliul Național
pentru Refugiați, 12 decembrie 2017.
● Conferința anuală a Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților. 13
decembrie 2017.
● participare la întâlnirea organizată la sediul Fundației ICAR, având ca obiect stabilirea
criteriilor viitoarei colaborări.
● Festivalul Multiart pentru deținuți “Dana Cenușă – Descătușare prin cultură” la
Teatrul “Nottara” din București.

Manifestările internaţionale la care au participat reprezentanţii Domeniului privind
prevenirea torturii în locurile de detenţie în anul 2017 au fost următoarele:
● 03-06 aprilie 2017 Conferința de lansare pentru Rețeaua UE a MNP, organizată de
Consiliul Europei la Strasbourg, proiect comun între Uniunea Europeană și Consiliul Europei.
● Reuniunea Rețelei SEE MNP, organizată de Protectorul Cetățenilor (Ombudsman) al
Republicii Serbia, în perioada 25-26 mai 2017, în Belgrad, Republica Serbia.

● 31 mai - 1 iunie 2017 a avut loc la Strasbourg reuniunea organizată de Direcția
Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei cu privire la
proiectul de norme europene în domeniul detenției migranților elaborat de un grup de experți
guvernamentali.
● Conferința Rețelei SEE MNP – Grup medical cu tema ,,Protecția sănătății în
penitenciare și instituții psihiatrice” organizată la Podgorica, Muntenegru, în perioada 5 – 6
iulie 2017.
● Școala de Vară cu tema ,,Monitorizarea detenției, cu aplicarea Regulilor Nelson
Mandela ale ONU” desfășurată în perioada 14 – 17 august 2017 la Bristol, Marea Britanie.
Organizate de Universitatea din Bristol, Penal Reform International și Asociația pentru
Prevenirea Torturii (APT),
● în perioada 11-15 septembrie 2017 a fost organizat un stagiu de pregătire profesională
de către Asociația pentru Prevenirea Torturii Geneva la Penitenciarul Fresnes din Paris,
Republica Franceză. Stagiul de pregătire s-a derulat în colaborare cu organismul francez
Controlorul General al Locurilor Privative de Libertate (CGLPL).

