
 

 

 

 

 

 

 

 

              RAPORT PRIVIND VIZITA  LA PENITENCIARUL CODLEA 

 

           La data de 03.12.2015 reprezentanții ASUM au efectuat o vizită la 

Penitenciarul Codlea în vederea verificării condițiilor de detenție,dar și a 

modului în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate.Echipa 

ASUM a fost compusă din  6 persoane.Cu ocazia vizitei la Penitenciarul Codlea 

reprezentantii ASUM au constatat  următoarele : 

 

Situaţia efectivelor la zi: 647 

Capacitate legala la 4 mp/detinut         329 locuri 

Capacitate legala la 6 mc aer/detinut   536 locuri 

Indice de ocupare la 4 mp/detinut      197% 

Indice de ocupare la 6 mc aer/detinut  117% 

Numărul persoanelor aflate în tranzit pentru prezentare la instanţă :12 

Numărul persoanelor aflate în infirmerie: 18 în 3 camere cu 6 paturi fiecare.  

Numărul persoanelor aflate în secţia Râşnov : 10 

Numărul persoanelor aflate în secţia Băile Rotbav : 7 

Numărul persoanelor aflate în arest preventiv : 68 

Numărul minorilor peste 14 ani aflaţi în arest preventiv : 2 

 

 

    La data controlului, deţinuţii din secţia E.2 se aflau în curte, înghesuiţi într-un 

spaţiu mult prea mic pentru numărul mare de persoane evacuate din celule. 

Aceasta, datorita faptului ca,întâmplător,în aceea zi, conducerea penitenciarului 

programase lucrări de dezinsecţie în toată secţia respectivă.     Deţinuţii erau 

nemulţumiţi de această situaţie şi s-au plâns echipei ASUM ,spunand ca 

intenționat au făcut asta  cu scopul de a nu putea comunica cu reprezentanții 

noștri.Reprezentantii ASUM au vizitat 12 camere de deținere alese aleatoriu 

,cabinetul medical,sala comuna de dusuri,cambuza,cabinetul medical,capela 

unitatii,camera intima,sala de vizite,magazinul unitatii,bucataria si blocul 

alimentar. 

Camerele de detinere.  

    În toate camerele vizitate am constatat că spaţiul alocat deţinuţilor este 

insuficient, camerele sunt supraaglomerate, paturile sunt dispuse pe 3 nivele, 

numărul masuțelor şi cel al scăunelelor este insuficient şi nu depăşeşte cifra 3.  

   Celula cu numărul E.2.48, de exemplu, în care sunt cazaţi 26 de deţinuţi, 

beneficiază de numai 3 masuțe și 5 scăunele, ceea ce face ca persoanele care 

trăiesc aici să fie nevoite să manânce sau să scrie în paturi,ori in picioare.  



   

 

 

 

 

 

Am constatat că pentru 26 de persoane există un singur duş, iar la toaletă apa 

este aruncată dintr-un butoi. Mai mult, apa caldă este la dispoziţia deţinuţilor 

după un program prestabilit, respectiv de 2 ori pe zi câte 45 de minute. După un 

calcul simplu, reiese că, dacă fiecare deţinut ar sta la duş doar 3 minute,  15 

dintre cei 26 de deţinuţi pot face dus. Dacă se aplică regula şi pentru cealaltă 

porţie de apă caldă, tot rămân 16 deţinuţi dintr-o celulă care nu pot beneficia de 

apă caldă la duş. De altfel, duşul este impropriu denumit astfel, câtă vreme este 

doar un furtun prin care curge apă.   Deţinuţii s-au plâns constant membrilor 

delegaţiei ASUM de lipsa condiţiilor de detenţie si de igienă.  

   În sala comună de duşuri mizeria este de nedescris, iar condiţiile sunt 

improprii unei astfel de încăperi. Mai exact, vorbim despre o încăpere cu ciment 

pe jos, cu o singură scurgere, şi aceea înfundată, cu un tavan in care sunt fixate, 

pe o ţeavă, câteva guri de ieşire a apei calde. Fără reglaje, fără pară, doar nişte 

găuri în ţeavă prin care se scurge apa.  

   Deţinuţii spun că primesc lunar săpun şi pastă de dinţi, în mod gratuit. „Nu ne 

putem spăla cu săpunul. E împuţit”, s-au plâns ei.Din camere lipseste mapa de 

cameră.Mapă care ar trebui să conțină regulamentul de ordine 

interioară,legislație specifică, precum și alte informații utile. 

      Am mai observat că de la aviziere lipsesc cu desăvârşire informaţiile privind 

datele de contact ale ONG-urilor care au ca obiect de activitate respectarea 

drepturilor omului. Le-am înmânat deţinuţilor fluturaşi cu datele noastre de 

contact, însă unora le-a fost teamă să le ia în prezenţa gardienilor care ne 

însoţeau.  

 

 

Blocul alimentar. 

   Deţinuţii s-au plâns de calitatea proastă a hranei spunând că este  

jalnică,necomestibilă şi de lipsa cărnii din alimentaţia zilnică. Am verificat 

personal mâncarea servită în ziua respectivă. Felul 1 : ciorbă de paste, cu costiţă. 

Costița era de fapt bucati de grasime,probabil slanină,  însă ciorba părea 

consistentă datorită pastelor. Felul 2 : o tocană subţire de cartofi cu aceeaşi 

grasime pe post de costița. Iniţial am crezut că este încă o variantă de ciorbă, 

însă mi s-a precizat că este felul 2.  

   Am observat, de asemenea, şi hrana pentru deţinuţii aflaţi la regim : în supă 

erau folosite oase fara carne, dar se puseseră aceleaşi paste făinoase.   Prin 

mâncare de regim se înţelege, practic, lipsa sării. Nu am văzut hrana preparată 

pentru cele 18 persoane bolnave de diabet, pentru cei 2 deţinuţi distrofici, pentru 

deţinutul musulman sau pentru cei 12 deţinuţi vegetarieni. 

   Am intrebat dacă ,chiar în condițiile în care am asimila grăsimea cu carnea, 

aceasta este porționată ,în așa fel încât fiecare deținut să primească bucățica lui. 



 

 

 

 

 

 

Răspunsul a fost  nu, dar aceiași conducere ne-a asigurat că fiecare deținut își 

primește porția de carne conform normativelor.Cand?și cum? ne intrebăm noi. 

   În schimb, bucătăria era curată, la fel păreau şi vasele în care se preparase 

hrana.  

   Important de precizat este faptul că în penitenciar nu există sală de mese 

pentru deţinuţi! 

   Deţinuţii ni s-au plâns de atitudinea gardienilor si a cadrelor ,cu privire la 

limbaj si comportament,nominalizati printre alții fiind Dl. Iana,Dl.Fabry,Dl. 

Stefan. Precizam că pentru cei 647 de deţinuţi sunt angajate, la Penitenciarul 

Codlea, 232 de persoane. Cu toate acestea, conducerea penitenciarului invocă 

lipsa de personal. Într-adevăr lipsesc angajaţi cheie, precum un medic 

stomatolog,psiholog,asistent social.Medicul stomatolog  este un colaborator 

extern, care vine la Codlea din judeţul Harghita de două ori pe săptămână şi 

rezolvă doar urgenţele, după cum susţine directorul penitenciarului. Deţinuţii 

spun că lucrurile nu stau tocmai aşa. Vizita noastră s-a efectuat într-o zi de joi, 

iar unul dintre deţinuţi ne-a spus că de marţi nu poate dormi din cauza durerilor 

de măsea, că a cerut în mod repetat ajutor, inclusiv calmante de la cabinetul 

medical, însă nu a fost ajutat, iar stomatologul nu a ajuns.  

   Deţinuţii ni s-au mai plâns de faptul că, deşi au o frizerie nou amenajata si 

dotata în incinta penitenciarului, tunsul se efectuează în celulele 

supraaglomerate. Practic, dacă un deţinut se tunde, toţi ceilalţi sunt nevoiţi să 

rămână în paturi. Conducerea penitenciarului invocă tot lipsa de personal şi în 

această situaţie, spunând că deţinuţii nu pot fi transferaţi la frizerie deoarece nu 

sunt suficienţi gardieni şi este nevoie să fie însoţiţi pentru o astfel de acţiune.  

Cabinet medical. 

   În ceea ce priveşte cabinetul medical, acesta părea dotat cu medicamente 

pentru mai toate urgenţele, inclusiv cu antibiotice.Ni s-a spus că deţinuţii au la 

dispoziţie in unitate, o asistentă medicală 24 de ore din 24, iar medic de la 8-15 

în fiecare zi.Practic programul de lucru al medicului este 8-15,insă pe secție,in 

cabinet,acesta este prezent 2,3 ore conform programului de consultații,restul 

perioadei de timp……..????? Programul pentru consultații este unul stabilit la 

nivelul fiecarei sectii de deținere și este unul insuficient. La penitenciar sunt 

angajaţi 2 medici şi 7 asistenţi medicali.  

 

Serviciul Socio-Educativ 

   Chiar daca acest serviciu este condus de un Director adj., acesta nu a fost 

prezent pentru a ne putea da detalii cu privire la activitatea acestui 

compartiment.In cadrul serviciului socio-educativ isi desfasoara activitatea 5  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

educatori,scriptic si un asistent social(faptic acesta este in concediu crestere 

copil),un psiholog si un preot ortodox. 

    I-am întrebat pe deţinuţi dacă regimul de detenţie contribuie la reeducarea lor, 

acesta fiind însuşi scopul măsurii. Răspunsul lor a fost invariabil NU. Aceasta, 

pentru că nu există programe de reeducare coerente. Chiar dacă participă la tot 

felul de activități în urma cărora aceștia primesc credite,nu le pot 

folosi.Acordarea recompenselor este reglementată de Lege,acestea putând fi 

acordate lunar,la Codlea însă,recompensele se acordă de regulă o dată la 3 

luni.De altfel nu este pentru prima data cînd conducerea de la Codlea opinează 

pe texte de lege. Există, însă, o capelă ortodoxă, unde deţinuţii primesc asistenţă 

spirituală de la un preot ortodox.  Nu există preoţi pentru alte rituri. În 

penitenciarul Codlea este încarcerat un singur musulman, care, spune 

conducerea, nu a cerut asistenţă spirituală. 

   În ceea ce priveşte învoirile în afara penitenciarului pentru a participa la 

funeralii , conducerea penitenciarului invocă lipsa temeilui legal pentru 

acordarea acestora. Practic, nu le pot asigura legal escorte. Cu toate acestea, au 

fost acordate  5 învoiri de 24 de ore anul acesta pentru înmormântări, după ce a 

fost analizat comportamentul deţinutului care a solicitat învoirea. „Nu este 

suficient un certificat de deces pentru a primi învoire”, ni s-a precizat de către 

conducere. 

 

Curțile de plimbare. 

   Fiecărei secții de deținere îi este repartizată o curte de plimbare,spațiul fiind 

insuficient .Ex. o curte de aprox 9m/9m(81 mp) pentru 200 persoane. 

   Chiar dacă Penitenciarul dispune de o bază sportivă generoasă,aceasta nu 

poate fi folosită de deținuți, din lipsa personalului și imposibilitatea asigurării 

perimetrului. 

 

Biblioteca unității. 

   Penitenciarul dispune de o biblioteca dotată,foarte bine ingrijită. 

 

 

Dreptul la efectuarea convorbirilor telefonice 

   Fiecare deţinut are dreptul să vorbească la telefon 1 oră pe zi apelând maxim 

10 numere de telefon. Pe secţii există montate între 4 şi 8 aparate telefonice la 

dispoziţia deţinuţilor.Detinutii se plang de tarifele mari practicate,in rest ,sunt 

mulțumiti de perioada de timp alocată. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

Magazinul unității. 

 

      Am vizitat, de asemenea, şi magazinul închisorii, de unde deţinuţii pot 

cumpăra alimente şi produse pentru igienă. Detinuti se plang de preturile mari , 

calitatea produselor,și de lipsa diversității acestora. 

 

Două tentative de suicid prin spânzurare au avut loc în penitenciar în cursul 

anului 2015. Ambii deţinuţi au fost transferaţi la spitalul de boli nervoase pentru 

consiliere. În schimb, numărul deţinuţilor care refuză hrana este foarte mare : 2-

3 pe săptămână. Conform declaraţiilor conducerii, şi aceştia primesc consiliere 

din partea psihologului penitenciarului. 

   Un singur deţinut a decedat anul acesta în penitenciar. Este vorba despre o 

persoană care a suferit un stop cardio-respirator la aflarea veştii că va fi eliberată 

condiţionat din închisoare. 

   În schimb şi în mod paradoxal, numărul tentativelor de suicid în rândul 

gardienilor de la Codlea este mai mare decât cel din rândul deţinuţilor, după cum 

ne-a declarat directorul închisorii. „Personalul nu face întotdeauna faţă şi 

cedează din cauza stresului”, spune directorul închisorii, Florin Chis. 

   

 

    Mariana Sebeni 

Vicepresedinte A.S.U.M 
 

 


