
MASA ROTUNDA ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 23 NOIEMBRIE 2017 LA 
PALATUL PARLAMENTULUI, INTITULATA „MONITORIZAREA LOCURILOR DE 

DETENTIE DE CATRE DOMENIUL PRIVIND PREVENIREA TORTURII IN 
LOCURILE DE DETENTIE (MNP), REZULTATE SI DIFICULTATI 

INTAMPINATE. OBLIGATIILE INSTITUTIILOR VIZITATE IN INDEPLINIREA 
ATRIBUTIILOR MNP”. 

 

 
 
 
La întâlnire au participat: Agentul Guvernamental al României la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, Penitenciarului Jilava, Inspectoratului General al 
Poliției Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Autorității Naționale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția 
Drepturilor Copilului, Institutului de Medicină Legală ”Mina Minovici”, Colegiului 
Asistenților Sociali și Colegiului Medicilor din România, organizațiile neguvernamentale 
GRADO, AEPADO, ANAIS, FACIAS, SIRDO. De asemenea, la eveniment a participat o 
delegație din partea instituției Avocatului Poporului din Republica Moldova, aflată în România 
pentru efectuarea unei vizite de studiu la instituțiile de protecție a drepturilor omului din 
România. 

Domnul Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a menționat rolul Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile de detenție în ceea ce privește monitorizarea locurilor de detenție, 
idee susținută și de doamna Catrinel Brumar, Agent Guvernamental la CEDO, care a subliniat 
rolul Domeniului privind prevenirea torturii în activitatea de prevenire, precizând că 
Mecanismul Național de Prevenire este liantul între angajamentele internaționale și 
aplicarea lor în practică.   

Adjunctul Avocatului Poporului care coordonează Domeniul privind prevenirea torturii 
în locurile de detenție a făcut o trecere în revistă a dispozițiilor internaționale incidente în 
materia prevenirii torturii, cu referire în special la Ansamblul de reguli minime pentru 
tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela). De asemenea, au fost prezentate aspecte 
privind efectuarea vizitelor, dificultățile întâmpinate de MNP în desfăşurarea vizitelor  şi 
obligaţiile instituțiilor vizitate, implementarea recomandărilor transmise unităților vizitate și 
relația cu autoritățile locale și centrale, precum și propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie. 



Constatările vizitelor Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie în 
anul 2016 şi în primul trimestru al anului 2017 au fost prezentate de către personalul 
Domeniului, pe categorii de locuri de detenție vizitate. Au fost menționate măsurile dispuse de 
instituţiile vizitate şi de autorităţile publice ierarhic superioare în urma vizitelor Domeniului 
privind prevenirea torturii în locurile de detenţie efectuate în anul 2016 şi în primul trimestru 
al anului 2017. 

Nu au fost omise propunerile de îmbunătăţire a activităţii Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile de detenţie de către angajații din cadrul Domeniului, fiind 
prezentate o serie de măsuri care ar putea influența în mod pozitiv activitatea de prevenire a 
torturii. 

 Au avut loc intervenții și discuții ale reprezentanților autorităților publice care au în 
subordine locuri de detenție (Inspectoratul General al Poliției Române; Inspectoratul General  
pentru Imigrări; Administraţia Naţională a Penitenciarelor; Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie), precum și a reprezentanților asociațiilor 
profesionale (Colegiul Național al Asistenților Sociali din România) și ai asociațiilor 
neguvernamentale (GRADO,  SIRDO). 
 


