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1.Cadrul general i organizarea vizitei
Prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul optional (denumit in continuare

OPCAT), adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii i altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie

1984.
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de deten^e din cadrul instituiiei Avocatul

Poporului indeplinete atributiile de Mecanism National de Prevenire a torturii (MNP), conform
prevederilor OPCAT, monitorizand in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor private de
libertate. In acest sens, MNP poate vizita, anuntat sau inopinat, locurile in care persoanele sunt
private de libertate, in sensul art. 4 din OPCAT.

Avand in vedere situa(ia excepfionala cu care s-a confruntat Romania in contextul pandemiei
de coronavirus, a fost necesara aplicarea unor masuri ferme pentru combaterea raspandirii COVID-
19, iar MNP, ca entitate implicata in monitorizarea condijiilor de via(a i a tratamentului aplicat
persoanelor aflate in locuri de detentie, a urmarit permanent respectarea prevederilor legale i a
standardelor na^ionale i interna^ionale in materia respectarii drepturilor fundamentale, precum i
interzicerea torturii i a altor rele tratamente.

fn temeiul OPCAT, precum si a art. 4, art. 16 alin. (1), art. 35 lit. a) i art. 39 alin. (3) din

Legea nr. 35/1997 privind organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata,
coroborate cu dispozi(iile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea
imputernicirilor i ordinelor de deplasare in scopul realizarii anchetelor i vizitelor, in data de
26.05.2021 a fost efectuata o vizita la Centrul de Rejinere i Arestare Preventiva Braila, judepil
Braila, avand ca obiectiv consolidarea protectiei persoanelor aflate in locuri de deten^ie impotriva
torturii ?i a pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante, precum i verificarea altor aspecte
cu relevanta pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire, care pot aparea in timpul
vizitei.

Echipa de vizitare a fost formats din: doamna*... Jurist), domnul
(medic) ?i domnul   _(asistent social), consilieri a> Centrului Zonal

Bacau al institutiei Avocatul Poporului, precum i doamna (, reprezentant
al Asocia^iei Romilor Cre?tini "Calea, Adevarul i Via^a" BacSu. Membrii echipei au vizitat
camerele de cazare, curtea de plimbare, spa^iile de depozitare, cabinetul medical, grupul sanitar ^i
au purtat discu^ii, in conditii de confiden^ialitate, cu persoanele private de libertate care i-au dat
acordul in acest sens.

2.Constatarile rezultate din vizita efectuata
Centrul de Refinere i Arestare Preventiva Braila este amenajat in imobilul in care se afla

sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila i funclioneaza in baza dispozi^iilor Legii nr.

254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor i a masurilor privative de libertate dispuse de

organele judiciare in cursul procesului penal, ale Hotararii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor ?i a

masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, ale

Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 14/2018 privind organizarea i functionarea centrelor

de re^inere i arestare preventiva, precum i masurile necesare pentru siguran(a acestora.
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naturala si iluminatul artificial, membrii echipei de vizitare considera necesar sa se efectueze

demersuri astfel incat sa se respecte prevederile art. 9 alin. 14 din Regulamentul privind

organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare preventiva, precum i masurile

necesare pentru siguranta acestora, care prevede ca "Ferestrele camerelor de detinere trebuie

sa fie suficient de mari, astfel incat persoanele private de libertate sa poata citi la lumina

naturala in conditii normale si sa permita aerisirea, iar dispozitivele care asigura lumina

artificiala trebuie sa corespunda standardelor tehnice recunoscute in domeniu".

Conform informatiilor primite de la personalul centrului i a documentelor prezentate echipei

de vizitare, distributia materialelor igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate se efectua

lunar, pe baza de semnatura. Detinutii au declarat ca primesc lunar hartie igienica, un aparat de ras,

crema de ras, pasta de dinti i periute de dinti, dar uneori isi suplimenteaza articolele de igiena cu

cele aduse de rude, in pachete, motivat de faptul ca materialele distribuite nu aveau o calitate

multumitoare.

Operatiunile de dezinsectie se efectuau periodic si ori de cate ori persoanele private de liberatate

solicitau. Din observatiile facute de echipa de vizitare, precum i din discutiile purtate cu persoanele

private de libertate a reiesit faptul ca nu a fost semnalata prezenta insectelor sau a rozatoarelor in

spatiile centrului.

In cadrul centrului era amenajat un oficiu alimentar, o curte de plimbare, un club (biblioteca) i

2 magazii.

Cat privete angajatii centrului, schema de personal prevedea un numar de 22 de functii (1 ofiter

- ef centru si 21 agenti. Din totalul celor 22 de functii, 3 functii erau vacante, iar 2 angajati

erau in concediu de crestere copil, ceea ce ingreuna desfasurarea activitatilor. Avand in vedere

acest aspect, membrii echipei de vizitare considera necesar sa se efectueze demersurile

necesare pentru ocuparea posturilor vacante din statul de functii al Centrului de Retinere si

Arestare Preventiva Braila, avand in vedere volumul mare de activitati si de documente

gestionate, precum si necesitatea asigurarii in conditii corespunzatoare a drepturilor

persoanelor private de libertate (dreptul la aparare, peti^ionare, corespondenfa, vizita,

pachete etc.).

La nivelul Centrului de Retinere i Arestare Preventiva Braila isi desfasura activitatea o persoana

de sex feminin, care asigura serviciul de paza si supraveghere, conform dispozitiilor art. 190 alin.

(3) si (4) din Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare

preventiva, precum si masurile necesare pentru siguranta acestora, care prevad ca "in cazul in care

in centru sunt detinute persoane private de libertate de sex feminin, serviciul de paza i supraveghere

se asigura obligatoriu si de catre un politist de sex feminin" i "daca in situatia prevazuta la alin.

(3), centrul nu are incadrat suficient personal de sex feminin pentru a asigura serviciul de paza i

supraveghere, administratia centrului dispune masurile necesare exercitarii temporare a acestui

serviciu de catre personal de sex feminin din cadrul altor structuri, ce urmeaza a fi instruit pentru

indeplinirea misiunilor si atributiilor specifice acestui gen de activitati."
In ceea ce priveste pregatirea profesionala a personalului angajat, conform celor comunicate de

catre conducerea centrului, aceasta avea loc in mod continuu, conform unui Plan anual de formare,
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prin participarea la cursuri specifice functiei ocupate. Din informatiile furnizate de catre personalul

unitatii, a rezultat faptul ca au fost organizate atat in anul 2020, cat si in 2021, mai multe instruiri

periodice, cu diferite teme, printre care mentionam: folosirea fortei si a mijloacelor din dotare,

prevenirea si combaterea violentei de gen, modul de completare a diferitelor registre folosite in

activitate, combaterea i prevenirea traficului de persoane si a exploatarii sexuale, etc.

Din informatiile furnizate de catre personalul centrului, precum i din observatiile membrilor

echipei de vizitare, a reiesit ca, imediat dupa introducerea in centru, persoanei custodiate i se

comunicau, sub semnatura, date despre posibilitatea de a informa, personal sau prin intermediul

administratiei centrului, un membru al familiei sau alta persoana desemnata de persoana privata de

libertate despre locul unde este detinuta, precum i informarea cu privire la drepturi, obligatii i

interdictii, recompense, abateri si sanctiuni disciplinare care pot fi aplicate conform Legii nr.

254/2013, inclusiv dispozitiile art. 228, alin. 2-5 din Codul de procedura penala cu privire la

incunotin|area despre arestarea preventiva i locul de depnere a inculpatului arestat preventiv.

Din documentele prezentate de personalul centrului, precum i din interviurile purtate cu

persoanele cazate in centru, a reiesit ca acestea erau vizitate de familie, rude, avocati, prieteni etc.

Persoanele private de libertate intervievate au declarat, in conditii de confidentialitate, ca au acces

la toaleta, ori de cate ori au nevoie, chiar si pe timpul noptii. De asemenea, respondentii s-au declarat

multumiti de conditiile de cazare din centru si de hrana primita. Nicio persoana intervievata nu avea

cunotinta despre incidente sau agresiuni ale caror victime sa fi fost persoane private de libertate

custodiate in centru, ori despre situatii de tratament discriminatoriu sau acte de agresiune fizica,

verbala sau de alta natura, savarsite asupra persoanelor custodiate. De asemenea, au mentionat ca

aveau relapi bune cu personalul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva Braila si le era respectat

accesul la avocati, iar vizitele din partea familiilor se desfasurau in conditii corespunzatoare.

Erau realizate edinte de informare a beneficiarilor cu privire la masurile de autoprotectie in

contextul aparitiei pandemiei de COVID-19 i erau distribuite persoanelor private de libertate

materiale dezinfectante si masti de protectie. Referitor la acest aspect, membrii echipei de

vizitare considers necesar sa se continue campania de informare i con^tientizare privind

masurile implementate in centru pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, prin

intermediul materialelor tiparite (brosuri, flyere).

Referitor la acordarea asistentei medicate, Centrul de Retinere si Arestare Preventiva
Braila dispunea de un cabinet medical, unde se efectuau consulturile persoanelor aduse in centru.

Acesta era dotat cu mobilier de stricta necesitate (canapea consultatii, birou medic, dulap pentru
pastrarea registrelor medicale), precum i cu aparatura medicala: tensiometru, glucometru,

termometre, pulsoximetru, trusa medicala. Exista un aparat de urgenta care avea medicamente
conform baremului, tratamentele persoanelor retinute fund pastrate intr-un dulap din acest cabinet
medical. Nu exista un izolator in cadrul centrului, insa era asigurata o camera in cazul necesitatii

carantinarii persoanelor suspecte de infectare cu noul coronavirus.

Din relatarile conducerii a rezultat faptul ca la data vizitei, Centrul de Retinere si

Arestare Preventiva Braila nu avea Autorizatie Sanitara de Functionare, documentatia

pentru obtinerea acesteia fiind inca in lucru. Avand in vedere acest aspect, membrii echipei
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de vizitare considers necesarS urgentarea demersurilor in vederea obtinerii acestei

autoriza^ii.

Asistenfa medicals a persoanelor private de libertate era asiguratS de cStre un medic din

cadrul Centrului Medical Jude^ean Braila, angajat de la inceputul anului 2021 pe o perioadS
determinat^, cu un program de lucru de 2 ore zilnic, precum i de catre un asistent medical, tot din

cadrul Centrului Medical Jude^ean Braila, care insa nu avea un program fix i care se deplasa in

Centrul de Re^inere i Arestare Preventiva Braila ori de cate ori era nevoie. DupS orele de program

i in perioada sarbatorilor legale, asistenta medicala era asigurata de aceleai cadre medicale, printr-

un serviciu de permanenta, conform unei planificSri lunare, iar pentru interventii medicale de

urgen^S, se solicita interventia ambulan^ei la numSrul unic 112. Din relatSrile personalului medical

i din informafiile fumizate de catre conducerea centrului, a rezultat faptul ca nu era asigurata

continuitatea activitatii medicale.
In ceea ce privete gestionarea pandemiei de Covid-19, in anul 2020, la nivelul centrului au

fost inregistrate 2 cazuri de infectare, ambele in randul personalului, iar in anul 2021 au fost

inregistrate 6 cazuri, dintre care: 5 in randul personalului i 1 in randul persoanelor private de

libertate. Din relatarile conducerii centrului, a rezultat faptul ca persoana privata de libertate

depistatS pozitiv in urma unui test rapid a fost izolatS intr-una din camere, iar a doua zi a fost

transferatS la Spitalul Penitenciar Poarta Alba - spital suport Covid-19. La acel moment au fost

testate cu teste rapide toate persoane custodiate in centru (in numSr de 11), testele fiind negative,

lucru consemnat in fiele medicale. In perioada martie - aprilie 2021, cand au fost inregistrate aceste

cazuri, la nivelul centrului au fost efectuate mai multe operatiuni de dezinfecfie a tuturor spa^iilor

centrului, zilnic efectuandu-se i dezinfecpa autospecialelor utilizate pentru transportul persoanelor

private de libertate.

ActivitS^ile pe linia limitSrii efectelor pandemiei de Covid-19 se desfasurau in conformitate

cu prevederile Planului de Masuri de la nivelul Inspectoratului General al Poli^iei Romane i al

Planului de Masuri intocmit la nivelul Inspectoratului de Politie Judelean Braila. Astfel, la nivelul

Centrului au fost luate mai multe masuri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, printre care: au fost asigurate materiale de igiena i echipamente de protecjie

individuals, atat pentru persoanele private de libertate, cat i pentru personalul Centrului, au fost

realizate instruiri ale personalului cu privire la respectarea masurilor de prevenire a infectarii,

persoanele private de libertate au fost verificate cu privire la situa^ia epidemiologies (triaj, cazare in

camere separate, verificare in bazele de date), monitorizarea stSrii de sSnState prin termometrizare

periodicS, testare, acordarea vizitelor doar cu sistem de separare.

Examenul medical a persoanelor private de libertate se efectua la introducerea in arest, la

cabinetul medical, de cStre medic, informa^iile fiind consemnate in Fiele medicale pentru

persoanele private de libertate. Au fost studiate in mod aleatoriu aceste fie, care con^ineau date

despre tratamentele pe care persoanele respective le primeau la data retinerii, eventualele semne i

simptome de boalS acutS, informatii despre consumul de droguri sau alcool. Aceste documente

aveau semnStura sau parafa cadrului medical care le-a intocmit, precum ^i un consim^Smant al
persoanei re^inute referitor la asisten^a medicals. Avand in vedere faptul ca, intr-un procent
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important de cazuri, depunerile in cadrul la Centrul de Retinere i Arestare Preventiva Braila

se efectuau in afara programului obisnuit de lucru sau in timpul noptii, examinarea initiala a

acestor persoane se temporiza pana a doua zi, cand aceasta era realizata de catre medicul

centrului. Din relatarile personalului medical si ale conducerii centrului a rezultat faptul ca nu

exista inca un protocol de colaborare cu o unitate sanitara din Braila care sa permita efectarea

acestei vizite medicale inaintea primirii in centru asa cum este prevazut in legislatia in vigoare.

Spre deosebire, de exemplu, in cazul persoanelor private de libertate provenite de la Inspectoratul

de Politie Judetean din Galati si care erau aduse in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Braila,

aceasta vizita medicala initiala era facuta in cadrul Spitalului Judetean din Galati. Avand in vedere

acest aspect, membrii echipei de vizitare consider^ necesar ca, in cazul in care nu poate fi facut

un examen medical la depunerea in centru, realizarea acestei investigatii initiate sa lie facuta

in cadrul unei unitati sanitare autorizate, prin realizarea unui protocol de colaborare intre

Inspectoratul de Politie Judetean din Braila si aceasta.

Medicul care asigura asistenta medicala acorda servicii de asistenta primara persoanelor

private de libertate la cererea acestora, in baza unei programari, precum si ori de cate ori era necesar.

A fost studiat in mod aleatoriu Registrul de consultatii, care continea in anul 2021, de la inceput i

pana la data efectuarii vizitei un numar de 159 de inregistrari. Au fost acordate consultatii medicale

i tratamente pentru afectiuni respiratorii (rinofaringite, traheobronite, otite), afectiuni digestive

(sindroame dispeptice, gastroenterite), hipertensiune arteriala, obezitate, epilepsie.

Din punct de vedere al afectiunilor psihiatrice exista un numar de 5 persoane care primeau

medicatie psihotropa. Principalele diagnostice psihiatrice erau tulburarile de comportament,

sindroamele depresive, diversele adictii, episoade de insomnie. Fiecare pacient cu aceasta patologie

fusese consultat de un medic specialist psihiatru care stabilise i tratamentul corespunzator.

Exista i un Registru de internari in spital in care erau consemnate un numar de 2 cazuri in

anul 2021: un pacient care a prezentat o apendicita acuta i care a fost operat la Spitalul Judetean

Braila si un pacient cu o neuropatie diabetica, hipertensiune arteriala i care a fost internat pentru

efectuarea unui examen de rezonanta magnetica nucleara, precum i pentru precizarea completa a

diagnosticului. Au mai existat 2 cazuri de persoane cu tulburari de personalitate care au fost trimise

la Penitenciarul-Spital Mioveni pentru efectuarea unor expertize psihiatrice. De asemenea din

relatarile personalului medical a mai rezultat faptul ca, in cursul anului 2020, un pacient a fost

depistat cu tuberculoza pulmonara si ulterior a fost trimis la Penitenciarul- Spital Targu-Ocna.

Referitor la asigurarea serviciilor stomatologice pentru persoanele arestate, din relatarile

personalului medical a rezultat faptul ca nici la nivelul Centrului Medical Judetean Braila si nici la

Centrul de Retinere i Arestare Preventiva Braila nu exista un cabinet stomatologic, dotat in mod

corespunzator, astfel incat tratamentele necesare se efectuau la cabinetele medicale stomatologice

particulare, sau erau asigurate de catre Spitalul de Urgenta din Braila.

Au fost studiate prin sondaj fisele medicale ale persoanelor private de libertate care

contineau date despre diagnosticele acestora, antecedentele medicale, un examen clinic general,

existand de asemenea si formulare de consimtamant informat prin care acestia ii manifestau acordul
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pentru evaluarea starii de sanatate. Exista i un Registru de recoltare probe biologice, in care nu era

consemnat niciun caz in anul 2021.

Persoanele aflate in arest preventive beneficiau de tratament medicamentos in mod gratuit,

in baza unor prescriptii medicale eliberate de medicul care asigura asistenta medicala in Centrul de

Retinere i Arestare Preventiva sau de catre alfi specialiti. La cerere, puteau fi solicitate i anumite

medicamente i materiale sanitare, contra cost, conform legislafiei in vigoare, cu acordul medicului

care asigura asistenta medicala in centru. Medicamentele prescrise de catre medic, care urmau sa

fie distribuite persoanelor private de libertate, erau pastrate in plicuri individuale, in conditii
corespunzatoare de siguranta, intr-un dulap amenajat in cadrul centrului. A fost studiat Registrul de

tratamente care continea in ultimele 2 luni anterioare vizitei un numar de 41 de consemnari.

Potrivit documentelor prezentate, precum si in urma discu^^ilor cu personalul medical

a rezultat faptul ca tratamentele recomandate de medicul specialist erau distribuite

persoanelor private de libertate atat de catre personalul medical in timpul programului de

Iucru, cat i de personalul operativ (agenfi) in afara acestuia, in urma indicafiilor cadrelor

medicale. Nu erau astfel respectate prevederile procedurii de sistem elaborate de Directia

Medicala din Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea normele Comitetului European

pentru Prevenirea Torturii (CPT) recomanda ca distribuirea ^i administrarea tratamentului

medical sa fie facuta numai de catre i in prezenfa personalului medical, deoarece personalul

operativ nu are pregatirea necesara si nici atributii pentru desfaurarea acestei activitafi.

Avand in vedere acest aspect, membrii echipei de vizitare considera necesara luarea masurilor

pentru distribuirea tratamentelor persoanelor private de libertate numai de catre personalul

medical, in conformitate cu prevederile procedurilor de sistem elaborate de Direcfia Medicala

din Ministerul Afacerilor Interne $i cu recomandarile cuprinse in normele CPT.

Daca la examinarea persoanelor private de libertate se constata ca acestea prezentau pe corp

urme de violenta, se consemna in detaliu in fia medicala. Din studierea documentelor medicale,

precum i din discufiile purtate cu personalul medical, a rezultat faptul ca in anii 2020, 2021 nu au

fost inregistrate cazuri de agresiune la nivelul centrului i nici persoane private de libertate care sa

fi prezentat marci traumatice. Conform informafiilor furnizate de catre conducerea centrului, in anul

2020 a fost inregistrat un singur caz de refuz de hrana al unei persoane private de libertate, motivat

de faptul ca dorea sa fie cercetata in stare de libertate sau arest la domiciliu, care insa a incetat dupa

4 ore, fara aparitia unor complicatii din punct de vedere medical. De la inceputul anului 2021, panS

la data efectuarii vizitei, nu au fost inregistrate cazuri de refuz de hrana.

In ceea ce privete acordarea asisten(ei medicale consumatorilor de droguri, in fiele
medicale ale persoanelor private de libertate erau consemnate sub semnatura persoanei private de

libertate informafii legate de consumul de droguri. Din informafiile furnizate de personalul medical

i din studierea Registrului pentru evidenta consumatorilor de droguri a rezultat faptul ca, la nivelul

Centrului, in anul 2021 nu au existat persoane consumatoare de droguri. In eventualitatea aparifiei

unor asemenea situafii exista un protocol de colaborare cu Agenda Nationals Antidrog.

Cu privire la dreptul la hrana i condipile de servire a mesei, din informatiile furnizate de

conducerea centrului a rezultat faptul ca aceasta era asigurata de catre Penitenciarul Braila.
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Persoanele private de libertate serveau masa in camerele de detentie, conform unui program zilnic

prevazut i in Regulamentul de ordine interioara. Erau asigurate meniuri speciale in caz de diabet

zaharat, hipertensiune arteriala sau in functie de varsta personei. Spre exemplificare la data

efectuarii vizitei se serveau urmatoarele alimente: la micul dejun - ceai, paine, telemea, biscuiti,

marmelada; la pranz - ciorba de fasole cu taitei, pilaf cu legume i carne de pore; la cina - salata

orientals.

Referitor la respectarea dreptului la informare i asigurarea legaturii cu exteriorul, in Centrul

de Retinere si Arestare Preventiva Braila exista o singura sala de vizite, cu doua posturi prevazute

cu dispozitive de separare. Vizitele erau acordate in ordinea sosirii vizitatorilor. Potrivit registrelor

i datelor furnizate de conducerea centrului, in anul 2020 au fost inregistrate 773 de vizite, iar in

anul 2021,pana la data efectuarii vizitei echipei institutiei Avocatul Poporului, s-au inregistrat 196

vizite. Exista un singur post pentru convorbiri on-line, destinat legaturii cu instantele de judecata.

Referitor la posibilitatile de informare si de petrecere a timpului liber s-a constatat ca persoanele

private de libertate aveau posibilitatea de a urmari programe tv, toate camerele de detinere din centru

fiind dotate cu televizoare. De asemenea, acestea puteau lectura carti, in centru existand o mica

biblioteca.

In anul 2021, in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva Braila a fost implementat

un nou sistem de telefonie prin amplasarea de aparate telefonice in toate camerele de detinere,

accesarea sistemului de catre persoanele private de libertate facandu-se cu ajutorul uni card digital.

Astfel, pentru a initia un apel telefonie persoana privata de libertate trebuia ca, dupa depunerea in

centru, sa adreseze o solicitare conducerii unitatii in care mentiona maxim 10 numere de telefon pe

care dorea sa le apeleze pe durata aflarii in detentie. Ulterior aprobarii, datele continute in solicitare

erau introduse in sistemul telefonie digital, care genera un cod pe care persoana privata de libertate

trebuia sa-1 introduca in aparatul telefonie ori de cate ori dorea sa initieze o convorbire telefonica.

Curtea de plimbare avea o suprafata de 24 mp, era semiacoperita, permitand utilizarea sa si

pe timp nefavorabil, dar nu era dotata cu niciun fel de facilitati pentru practicarea miscarii si a

exrcitiilor fizice (spalier, bicicleta fitness, greutati etc). Conform informatiilor furnizate de

personalul centrului, la curtea de plimbare a existat o bicicleta fitness, dar care s-a defectat. Membrii

echipei de vizita consider^ necesar sa se efectueze demersurile pentru dotarea curtii de

plimbare cu accesorii, aparate si materiale sportive pentru asigurarea dreptului persoanelor

custodiate la mis care sau activitati sportive.

In ceea ce prive^te relatia cu organizatiile neguvernamentale active in domeniul promovarii

i protecfiei drepturilor omului, conducerea centrului a comunicat membrilor echipei de vizita ca in

perioada analizata (anii 2020 si 2021) nu au fost inregistrate vizite ale acestora in centru si nici

nu existau colaborari cu organizafii neguvernamentale care sa deruleze programe cu

persoanele private de libertate sau cu angajatii din centru. De altfel, conform informatiilor

primite de la conducerea centrului, in ultimii ani unitatea nu a fost vizitata de reprezentanfi vreunei

autoritati a statului sau vreunei organiza^ii neguvernamentale. In acest sens, membrii echipei de

vizitare apreciaza ca, pentru suplinirea serviciilor acordate de centru (medicale, de asistenta

sociala, psihologice etc.), dar si pentru consolidarea respectSrii drepturilor i libertStilor

8
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B) Conducerii Centrului de Rejinere i Arestare Preventiva Braila
sa intreprinda masurile legale care se impun pentru:

1. Imbunatatirea conditiilor de cazare prin efectuarea unor ac^iuni de intre^inere a spa^iilor
(repara^ii curente, zugraveli etc.), achizi^ionarea de saltele, precum i realizarea cu frecvenfa

crescuta a unor activita^i de igienizare in camerele de cazare i la grupurile sanitare, eventual in
baza unui plan saptamanal.

9
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fundamentale ale persoanelor private de libertate, ar fi recomandabila cooptarea i implicarea

unor organizafii neguvernamentale active in domeniul promovarii si respectarii drepturilor
omului, mai ales pentru oferirea de asistenta i sprijin categoriilor de persoane vulnerabile -

minori, persoane cu deficien^ fizice/psihice, femei insarcinate, persoane varstnice etc.

In ceea ce privete respectarea drepturilor persoanelor cu deficien^ locomotorii, s-a

constatat ca exista o rampa de acces la intrarea in centru, dar nu existau bai accesibilizate pentru

persoanele cu handicap locomotor i nici nu ar fi existat posibilitatea accesului i deplasarii cu

fotoliul rulant in centru din cauza deschiderii insuficiente (lafimii) u^ilor din centru. Avand in
vedere acest aspect, membrii echipei de vizitare consider^ ca ar fi necesara amenajarea unei

bai, astfel incat aceasta sa poata fi utilizata de persoanele cu deficienfe locomotorii (nu

neaparat imobilizate in fotoliu rulant).
Cu privire la aspectele desprinse din interviurile cu persoanele private de libertate, precizam

ca toate persoanele intervievate in timpul vizitei au declarat ca rela^ioneaza bine cu personalul
centrului i nu au cunotinj:a de situa^ii de agresivitate sau tratamente crude, inumane sau degradante

la care sa fi fost supuse persoanele private de libertate de catre angaja^ii centrului.

Majoritatea respondentilor au declarat ca mancarea este satisfacatoare, insa unii dintre
acetia i-au exprimat nemul^umirea fata de conditiile de de^inere din centru, mai ales referitor la

starea pere^ilor care necesitau reparatii i zugravire, insuficien^a luminii naturale i artificiale, dar i
la starea cazarmamentului (unele saltele erau uzate i necesitau inlocuire), toate aspectele fund

confirmate i de membrii echipei de vizitare.

3. Recomandari.
Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 43 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind

organizarea i func(ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului:

RECOMANDA

A) Conducerii Inspectoratului de Poli^ie al Judefului Braila sa intreprinda
masurile legale care se impun pentru:

1. Ocuparea posturilor vacante din statul de func^ii al Centrului de Re^inere i Arestare
Preventiva Braila, avand in vedere volumul mare de activitati ?i de documente gestionate, precum
i necesitatea asigurarii in conditii corespunzatoare a drepturilor persoanelor private de libertate

(dreptul la aparare, peti^ionare, coresponden^a, vizita, pachete etc.).
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;2. Respectarea art. 9 alin. 14 din Regulamentul privind organizarea ^i funcponarea centrelor de
Irefinere i arestare preventiva, precum ?i masurile necesare pentru siguranja acestora, care prevede
|ca Terestrele camerelor de depnere trebuie sa fie suficient de mari, astfel incat persoanele private
{de libertate sa poata citi la lumina natural^ in eondipi normale i sS permits aerisirea, iar

•dispozitivele care asigura lumina artificials trebuie sa corespunda standardelor tehnice recunoscute

jin domeniu". avand in vedere cS, la data ef'ectuarii vizitei. nicio camera de cazare nu asigura lumina
jnaturals ?i iluminatul artificial.
;3. Urgentarea demersurilor pentru obpnerea Autorizapei Sanitare de Funcponare a Centrului
Ide Retinere ^i Arestare Preventiva BrSila.

j4. Luarea mSsurilor  necesare astfel incat distribuirea tratamentelor persoanelor private de
ilibertate sa fie fScutS numai de cStre personalul medical, in conformitate cu prevederile procedurilor

'de sistem elaborate de Direcpa Medicals din Ministerul Afacerilor Interne ^i cu recomandSrile
\cuprinse in normele CPT.

5.Realizarea unui protocol de colaborare intre Inspectoratul de Poli^ie Jude^ean din BrSila $i o
unitate sanitarS autorizatS. astfel incat persoanele repnute sa beneficieze de o examinere medicals
la depunerea in centru.

6.Respectarea in continuare a mSsurilor pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
deCOVlD-19.

7.Dotarea cur|ii de plimbare cu aparate i materiale sportive, precum ?i repararea bicicletelor
defecte, astfel incat persoanele private de libertate sS aibS posibilitatea de a se odihni, relaxa sau
efectua exercipi fizice.

8.Dotarea curfii de plimbare cu accesorii, aparate i materiale sportive pentru asigurarea
dreptului persoanelor custodiate la mi^care sau activitSti sportive;

9.Identiticarea ^i  cooptarea  unor  organizapi neguvernamentale active in domeniul
promovSrii .^ respectarii drepturilor omului, pentru a derula programe in centru ^i mai ales, pentru
a veni in sprijinul persoanelor care fac parte din categorii vulnerabile - minori, persoane in varstS,
persoane fara adSpost ^i/sau f^rS resurse familiale ^i materiale (ca/uri sociale). mame cu copii etc.

10.Amenajarea unei bai cu dispozitive omologate pentru uzul persoanelor cu deticienje
locomotorii.

1 I. Continuarea informarii $i con^tientizarii persoanelor private de libertate privind prevenirea
rSspandirii SARS-CoV-2.


