Fara tigari, cafea, lapte si ceai la pachet
Potrivit unui ordin al Ministerului Justitiei, care limiteaza libertatile de care se bucurau pana nu
demult cei din spatele gratiilor, detinutii nu vor mai putea primi tigari, cafea, lapte si ceai in pachetele
venite din exterior.
Dispozitii mai drastice
In temeiul Legii nr. 275/2006, modificata, privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse in
cursul procesului penal, Ministerul Justitiei a decis ca, odata cu publicarea noului ordin in Monitorul
Oficial, in 28 octombrie 2008, sa modifice anumite conditii de detentie a celor aflati dupa gratii.
Ordinul vizeaza durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si
categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumparate si folosite de persoanele aflate in executarea
pedepselor privative de libertate. Detinutii pot primi lunar un pachet cu produse alimentare in
greutate de maximum zece kilograme, la care se poate adauga o cantitate de sase kilograme de
fructe si legume si 20 de litri de apa sau racoritoare. Potrivit legislatiei, acestia se mai pot bucura de
trei pachete anual, cu ocazia zilei nationale, zilei de nastere sau a altor sarbatori religioase ale
cultului de care apartin. Toate pachetele vor fi supuse unui control, in vederea depistarii de bunuri si
obiecte interzise. De exemplu, detinutii nu au voie sa primeasca sau sa cumpere produse
alimentare care necesita incalzire, coacere sau fierbere. Exceptand cafeaua, ceaiul si laptele, care
nu pot fi primite la pachet, ci achizitionate din interiorul penitenciarului. De asemenea, detinutii nu au
voie sa primeasca in pachetele de la vizita produse cosmetice, parfumuri, brichete, pixuri sau
creioane, ace si ata de cusut si nici articole sportive.
Vot de blam dat fumatului
Potrivit noilor reglementari, detinutii nu se vor mai putea bucura de tigarile primite in pachetele
trimise de rude, insa isi vor putea procura tutunul de la buticurile din incinta inchisorii. "Cei care nu
muncesc sau nu pot munci vor pierde mult din cauza acestor reglementari. Daca inainte primeau
pachete de la familie si nu le trebuiau bani, acum vor fi obligati sa-si cumpere de la magazinele din
interior, iar preturile sunt mai mari aici decat afara. Si cum bani de acasa nu se prea trimit, se va
ajunge la furturi intre detinuti, la crize de isterie, pentru ca in penitenciar tigara si cafeaua este
valuta", considera un fost detinut al Penitenciarului Timisoara. "Bani nu avem voie sa tinem la noi,
avem cont. Acolo ni se pun banii pentru munca noastra, tot acolo ne trimit si familiile, iar la magazin
ne prezentam cu cardul. Dar daca nu esti cautat si n-ai sursa, este foarte greu. De unde sa iei bani
sa mai si fumezi?!", se intreaba acesta.
Pentru a impiedica nerespectarea acestor reguli, accesul vizitatorilor este permis in incinta inchisorii
numai dupa efectuarea unui control corporal temeinic. In cazul in care asupra unui vizitator vor fi
descoperite substante halucinogene, armament, droguri, medicamente ori obiecte pe care nu le-a
declarat inainte de inceperea controlului, vizitatorul nu va fi admis la vizita. Drept pedeapsa,
directorul inchisorii ii va stabili detinutului la care urma sa ajunga vizitatorul o perioada de interdictie
de maximum sase luni, in functie de gravitatea situatiei. Aceleasi masuri vor fi aplicate si in cazul
celor care se prezinta la vizita in stare de ebrietate, dar si celor care nu respecta regulamentul
privind bunurile si obiectele interzise din pachetele destinate detinutilor.
Vizite limitate
Potrivit legii, detinutii au dreptul sa primeasca vizite in spatii special amenajate, sub supravegherea
vizuala a personalului locului de detinere, directa sau prin intermediul unor sisteme electronice.
Detinutii pot fi vizitati de soti, sotii sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, dar pot primi vizite si din
partea altor persoane, insa numai cu acordul lor si cu aprobarea, in scris, a directorului inchisorii.
Durata vizitei este de la 30 de minute pana la doua ore, in functie de numarul solicitarilor de
acordare a vizitelor si de spatiile existente. Detinutii pot beneficia de o singura vizita pe zi, iar
vizitatorii nu pot vizita simultan doua sau mai multe persoane.

Datorita punerii in aplicare a noilor proceduri prevazute de Planul de masuri pentru imbunatatirea
activitatii sistemului penitenciar 2008/2009 si reprezentantii mass-media au nevoie de aprobare
scrisa pentru a lua un interviu unui detinut sau personalului din penitenciar. "Potrivit normelor, se
impune emiterea catre conducerea penitenciarului a unei adrese oficiale care sa contina date
despre genul de interviu sau reportaj care urmeaza a fi realizat, persoanele care solicita accesul in
penitenciar cu ocazia interviului, datele de identitate ale acestora si semnatura cu stampila
conducerii institutiei solicitante", spune subinspectorul Magdalena Radu, purtatorul de cuvant al
Penitenciarului Timisoara. Potrivit acesteia, noua procedura se impune ori de cate ori se solicita un
interviu, atat personalului de penitenciar, cat si persoanelor private de libertate.
Numarul de vizite la care au dreptul detinutii :
* condamnatii carora li se aplica regimul deschis &ndash; cinci vizite pe luna
* condamnatii carora li se aplica regimul semideschis &ndash; patru vizite pe luna
* arestatii preventiv si persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit inca regimul de executare
a pedepsei &ndash; patru vizite pe luna
* condamnatii carora li se aplica regimul inchis &ndash; trei vizite pe luna
* condamnatii carora li se aplica regimul de maxima siguranta &ndash; doua vizite pe luna
* minorii si femeile gravide sau care au nascut, pentru perioada in care ingrijesc copilul in locul de
detinere &ndash; opt vizite pe luna
* minorii sanctionati cu internarea intr-un centru de reeducare &ndash; numar nelimitat de vizite.

