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Avocatul Poporului a efectuat o vizită inopinată la Penitenciarul Mărgineni, 

în cazul deținutului Liviu Luca, aflat în refuz de hrană, precum și o vizită 
tematică cu privire la situația altor deținuți ce s-au aflat în situații similare     

 
 
 
 
                Avocatul Poporului a efectuat, ieri, o vizită inopinată la Penitenciarul Mărgineni, în 

cazul deținutului Liviu Luca, aflat în refuz de hrană. Totodată, a fost realizată și o vizită 

tematică cu privire la situația altor deținuți ce s-au aflat în situații similare. Echipa de vizită a 

fost formată dintr-un reprezentant al Departamentului pentru prevenirea torturii, un medic, un 

psiholog și un reprezentant al unei organizații neguvernamentale. Demersul Avocatului 

Poporului a avut loc în urma aparițiilor din mass-media și a petițiilor adresate instituției de 

către familie și de către domnul Luca, prin avocat, în care era prezentată situația sa. Conform 

surselor din presă, petentul se află în refuz de hrană, din cauza condițiilor de detenție (cazare 

în condiții inumane) și de transport (dube cu geamuri și trapa deschisă pe timpul 

transferurilor), precum și faptul că nu i s-au  respectat dreptul la asistență medicală, tratament 

și îngrijiri, și dreptul la corespondență. Toate acestea, ar fi dus la agravarea stării de sănătate a 

petentului. 

 

                Avocatul Poporului a fost sesizat și prin două petiții adresate de către familie și de 

către deținut, prin avocat, în care se semnala, între altele, faptul că domnul Liviu Luca:  

•a fost transferat în repetate rânduri la Penitenciarul Rahova pentru audiere în alte 

dosare aflate în faza de urmărire penală, fiind anunțat cu câteva ore înainte; 

•deși are mai multe afecțiuni medicale, nu a beneficiat de transport special la 

momentul transferurilor;  

•în cadrul ambelor unități penitenciare, nu i s-a respectat dreptul la corespondență; 

•în perioada transferului la Penitenciarul Rahova, nu a beneficiat de tratament 

medicamentos și hrană corespunzătoare, deoarece „banii din contul său au rămas la 

Penitenciarul Mărgineni”; 
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•la 21 noiembrie 2016, a recurs la forma de protest a refuzului de hrană iar în jurul orei 

02:00, a fost trezit și transferat la Penitenciarul Mărgineni. 

          •a fost transferat „nelegal” în alte unități de detenție; 

 •în lunile, septembrie, octombrie (intervalul 14-26) și noiembrie 2016 (intervalul 2-

22), a fost transferat la Penitenciarul Rahova pentru a fi audiat în două dosare penale iar 

condițiile de transport (mașini cu geamuri și trapa, deschise) și de cazare (în camere de 18 

mp., împreună cu 7-9 persoane condamnate pentru  infracțiuni săvârșite cu violență, unele 

dintre acestea fiind bolnave cronic – hepatita C), au fost necorespunzătoare; 

 

                La solicitarea soției domnului Liviu Luca, Avocatul Poporului a acordat o audiență, 

în cadrul căreia au fost relatate, între altele, următoarele:  

•persoana privată de libertate nu a beneficiat  în perioada transferurilor la Penitenciarul 

Rahova, de vizite din partea familiei, ocazie cu care ar fi putut intra atât în posesia unor 

medicamente necesare tratamentului prescris cât și a unor obiecte de îmbrăcăminte; 

•persoana privată de libertate a solicitat conducerii penitenciarului Mărgineni să poată 

presta activități lucrative, dar nu i s-a aprobat. 

 

                În urma vizitei efectuate, Avocatul Poporului urmează să elaboreze un raport ce va 

fi făcut public. În același timp, vor fi efectuate și alte demersuri legale în acest caz. 
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