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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în legătură 

cu decesul unui deținut aflat în Penitenciarul Iași     
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în legătură cu 

decesul unui deținut, de 41 de ani, aflat în Penitenciarul Iași. 

 

Conform informațiilor furnizate de către ziarul Bună Ziua Iași, în 1 iulie 2017, la 

sfârșitul lunii iunie 2017, s-ar fi produs un incident în respectivul penitenciar, incident urmat 

de decesul unui deținut. Potrivit relatărilor din presă, ”Zilele trecute în Penitenciarul Iași a 

avut loc un incident tragic. Un deținut a fost lovit în cap cu un scaun de către un coleg de 

celulă. Bărbatul, condamnat pentru omor a fost transportat de urgență la spital, însă după 

câteva zile a fost constatat decesul. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost preluat de la 

penitenciar de un echipaj de la Serviciul de Ambulanță al județului Iași în urma unui apel la 

112. Examenul computer tomograf a arătat ca deținutul avea multiple fracturi craniene. El se 

afla în comă de gradul patru”. Articolul de presă mai face referire la faptul că, potrivit 

declarațiilor unor deținuți, în ultima perioadă ar mai fi avut loc incidente similare, însă acestea 

nu au fost confirmate de către reprezentanții Penitenciarului Iași: "Unul a fost bătut în celulă. 

I-a dat altul cu scaunul în cap. Acum câteva zile au mai fost incidente, s-au bătut în celulă, s-

au tăiat, au mai murit trei persoane", ar fi spus un deținut. De asemenea, în articolul de presă 

sunt amintite  condițiile de cazare necorespunzătoare din Penitenciarul Iași: supraaglomerare, 

căldură infernală, lipsa aerisirii camerelor, precum și comportamentul abuziv al personalului. 
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