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Sesizări din oficiu 2015 

 
1. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma  informaţiilor transmise 
de postul Realitatea TV, referitoare la condiţiile de detenţie din penitenciarele din 
România. Ulterior, anchetele au fost extinse și la centrele de reținere și arest preventiv 
din cadrul Poliției Române.  

Faţă de aspecte prezentate, Avocatul Poporului a dispus efectuarea de anchete 
în toate penitenciarele de către birourile teritoriale şi sediul central, în penitenciarele 
din raza de competenţă.  Rezultatele vor fi cuprinse într-un Raport special, care va fi 
înaintat primului/ministru și președinților celor două camere ale Parlamentului. Dosar 
nr. 1122/2014 
 

2. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situaţia persoanei 
private de libertate Monica Iacob Ridzi, condiţiile în care s-a efectuat transportul 
acesteia de la Secţia Exterioară Cluj Napoca a Penitenciarul Gherla la Penitenciarul-
Spital Bucureşti Jilava şi condiţiile de detenţie din cadrul Secţiei Exterioare Cluj 
Napoca a Penitenciarul Gherla. 

S-au efectuat anchete la Penitenciarul Bucureşti Jilava şi Secţia Exterioară Cluj 
Napoca a Penitenciarul Gherla. Dosar 2969/2015 
 

3. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Caz cumplit 

în Vaslui. Un copil de 11 ani a leşinat pe stradă de foame, apărut pe site-ul de ştiri 
RomâniaTV.net, în care era prezentată situaţia a doi minori în vârstă de 11, respectiv 
13 ani, din comuna Gârceni, județul Vaslui, abandonaţi de părinţi. În reportaj se 
menţiona că mama minorilor i-a abandonat în urmă cu patru ani, iar tatăl a plecat să îşi 
caute un loc de muncă în alt judeţ, lăsându-i pe cei doi copii singuri şi fără hrană. 
Ambii copii au fost spitalizaţi şi în afară de îngrijiri medicale, vor avea nevoie şi de 
îngrijiri psihologice.  

Având în vedere aspectele prezentate în mass-media, s-a dispus efectuarea unei 
anchete la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, de 
către Biroul Teritorial Iaşi al instituţiei Avocatul Poporului. Dosar nr. 3395/2015 
 
4. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma  informaţiilor transmise 
de postul PRO TV, în care a fost prezentat cazul unui bărbat care a făcut septicemie în 
urma unei proceduri medicale la nivelul organului sexual, după care a fost necesară 
amputarea acestuia. S-au solicitat informaţii Spitalului Municipal Buzău referitoare la 
demersurile întreprinse, precum şi strategia de prevenire a apariţiei unor incidente 
asemănătoare şi Colegiului Medicilor. Dosar nr. 4080/2015 
 
5. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma  informaţiilor transmise 
de postul PRO TV, în care a fost prezentat cazul unui bărbat de 47 de ani din 
municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, care a decedat după ce a început un tratament cu 
antibiotic. S-au solicitat informaţii Spitalului Municipal Rădăuţi referitoare la 
demersurile întreprinse, precum şi strategia de prevenire a apariţiei unor incidente 
asemănătoare şi Colegiului Medicilor. Dosar nr. 4081/2015 
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6. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului publicat în 
Ziarul Ring - Av. Sarchizian: Rog AVOCATUL POPORULUI să se IMPLICE în cazul 

Gologan! Ponta, SESIZAT în cazul românului CONDAMNAT la MOARTE în 

Malaysia, în au fost prezentate demersurile întreprinse în vederea sprijinirii lui Ionuţ 
Gologan, cetăţeanul român condamnat la moarte în Malaysia. 

Având în vedere aspectele prezentate în mass-media, s-au efectuat demersuri la 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasadei României în Malaysia, pentru a solicita 
informaţii cu privire la situaţia juridică a cetăţeanului român Ionuţ Gologan. Dosar 
4167/2015 
 
7. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma  informaţiilor apărute în 
mass-media (romaniatv.net, Antena 1, Prima TV), în care a fost relatat cazul a doi 
băieţi orfani din judeţul Argeş, daţi în grija unui asistent maternal, care au fost bătuţi 
crunt şi trataţi ca sclavi de mama adoptivă. Potrivit presei, aceste aspecte au ieşit la 
iveală după ce copiii au fost văzuţi cu vânătăi la şcoală.  

Faţă de cele expuse în mass-media, au fost solicitate informaţii directorului 
executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. Dosar 
nr. 4295/2015 
 
8. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind cazul unui tânăr care a 
murit aşteptând programarea la un examen RMN, la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Piteşti.  

S-a dispus efectuarea unei anchete de către Biroul Teritorial Piteşti. Dosar nr. 
3835/2015 
 
9. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unor articole publicate în 
mass-media, potrivit cărora, ”în dimineaţa zilei de 27 martie 2015, la sesizarea 

deţinuţilor dintr-o cameră de detenţie, a fost alertat personalul medical care a început 

imediat manevrele de resuscitare asupra persoanei private de liberate, S.A, de 40 de 

ani. Totodată, a fost solicitat prin apel la 112 prezenţa unui echipaj SMURD care a 

continuat manevrele de resuscitare, însă fără succes, pentru că, din păcate, la ora 

3.55 dimineaţă a fost declarat decesul”. 
S-a dispus efectuarea unei anchete la Penitenciarul Galaţi, de către 

reprezentanţii Biroului Teritorial Galaţi, în vederea stabilirii circumstanţelor producerii 
decesului persoanei private de libertate S.A., deţinut în Penitenciarul Galaţi. Dosar nr. 
4251/2015 
 
10. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la unele 
disfuncţionalităţi, provocări şi lipsuri vizând siguranţa pacienţilor din domeniul 
sistemului sanitar din România. 

S-a solicitat Ministerului Sănătăţii punerea la dispoziţie a unor documente: 
Raportul de activitate pentru anul 2014, Raportul Inspecţiei Sanitare de Stat referitor la 
acţiunea tematică de control privind verificarea în unităţile sanitare cu paturi, 
desfăşurată în perioada 01-24.10.2014 şi Rapoartele Corpului de Control al 
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Ministerului Sănătăţii privind unele aspecte semnalate în unităţile sanitare cu paturi, 
din perioada 3 martie - 31 mai 2014. 
De asemenea, au fost solicitate Colegiului Medicilor din România şi Asociaţiei 
Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor  date suplimentate privind situaţia din sistemul 
sanitar românesc şi stabilirea unor obiective punctuale comune de verificat la spitale 
(unităţile sanitare cu paturi). Dosar nr. 5507/2015 
 
11. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui reportaj prezentat 
de postul Digi TV, în care era descris modul în care un copil în vârstă de 14 ani de la 
Centrul de Plasament C.A. Rosetti din Iaşi a fost pedepsit pentru că nu şi-a putut 
controla necesităţile fiziologice.  

Pentru verificarea situației prezentate de mass-media s-a dispus efectuarea unei 
vizite la Centrul de Plasament C.A. Rosetti din Iaşi. Dosar nr. 5394/2015 
 
12. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol publicat în 
mass-media de către jurnalista Oana Moisil, potrivit căruia, copiilor din Centrul 

Rezidențial de Recuperare a Tinerilor cu Afecțiuni Neuropsihice Băbeni, județul 

Vâlcea le sunt administrate medicamente neconforme cu vârsta și nevoile lor, precum 

și reprize de tratament mult prea lungi ca timp, care pot avea repercusiuni majore 

pentru aceștia și nu există personal medical care să ofere ședințe de recuperare. 
Totodată, în articol se preciza că în centrul respectiv sunt 67 de copii și tineri cu 

vârste cuprinse între 7 și 23 de ani și “am văzut cum se bat între ei, cum se amenință 
cu cuțitul, cum sunt sedați și legați, cum nu sunt îngrijiți și recuperați, ci închiși 
departe de societate”.  

Pentru verificarea situației prezentate de mass-media s-a dispus efectuarea unei 
vizite la Centrul Rezidențial de Recuperare a Tinerilor cu Afecțiuni Neuropsihice 
Băbeni, județul Vâlcea. Dosar nr. 5356/2015 
 
13. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu urmare a vizitei pilot din 
Penitenciarul București Rahova.  În camera E 1.10, în jurul orei 11:00 s-a sesizat că un 
deținut era foarte palid și se ținea cu mâna de burtă acuzând dureri. Supraveghetorul a 
confirmat faptul că va anunța cabinetul medical pentru a fi consultat de medic. În 
timpul vizitei efectuate la Cabinetul medical, medicul curant al deținutului a declarat 
că nu a fost informat despre solicitarea acestuia de a fi consultat. 
 În jurul orei 14:00, reprezentanții instituției Avocatul Poporului au revenit la 
Cabinetul medical unde au fost informați că deținutul fusese prezentat la Penitenciarul 
Spital Rahova în data de 18 aprilie 2015 (diagnosticul fiind colică abdominală) și era 
așteptat pentru consult de către medicul curant, la solicitarea medicului. 
 În cadrul aceleiași vizite pilot, au avut loc discuții cu persoana privată de 
libertate  - străin libanez. Acesta fiind musulman, conform religiei, se roagă de cinci 
ori pe zi. Spațiul avut la dispoziție, precum și faptul că ceilalți deținuți din cameră sunt 
de alte confesiuni și nu cunosc în detaliu obiceiul musulmanilor, îl împiedică uneori să 
își respecte tradiția. Persoana respectivă nu are statut de refugiat.  
 A fost întrebat reprezentantul penitenciarului care a însoțit echipa cum se 
procedează în cazul unui străin. Acesta  ne-a informat că în situația unui străin introdus 
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în penitenciar, se anunță în mod obligatoriu ambasada țării de origine a acestuia, fără 
să se țină cont de statutul persoanei respective pe teritoriul României (persoana cu 
statut de refugiat sau protecție subsidiară acordat de România). Dosar nr. 5437/2015 


