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SECłIUNEA a III-a  
CondiŃia “femeii-deŃinut” în România 

Scopul proiectului a fost acela de a surprinde maniera în care 
sunt percepute detenŃia şi sistemul juridic astăzi, în România, de 
către „femeia deŃinut”.  

Interpretarea datelor acestei microcercetări are la bază o 
tehnică de lucru specială, numită analiza de conŃinut. 

În ceea ce priveşte femeile, în reabilitarea lor caracteristice 
sunt: trăsăturile psihologice şi fizice distincte în comparaŃie cu 
bărbaŃii, au o sensibilitate mai mare la limitările legate de izolarea din 
penitenciar, de aceea se presupune că femeile constituie un pericol 
mai mic în ceea ce priveşte ordinea şi securitatea închisorii. 

Femeile Ńinute la distanŃă de locul în care se iau deciziile, nu şi-
au câştigat posibilitatea de a suprima anumite stereotipuri, care le 
desemnează în roluri  de fiică, soŃie, mamă. Ele sunt adesea invizibile 
în plan social, deoarece se dedică frecvent căminului fie că vin acasă 
după o zi de muncă, fie că sunt casnice. Socializarea diferenŃiată 
explică de asemenea unul din aspectele particulare ale 
infracŃionalităŃii feminine: locul în care se produc delictele 
„specialităŃi” feminine sau oportunităŃi criminale. 

Proiectul a avut ca obiective principale: examinarea principiilor 
pe care se bazează sistemul de detenŃie; identificarea elementelor de schimbare în 
cadrul sistemului juridic actual; stabilirea mediului intern de detenŃie; propunerea 
de noi modele de abordare a celor care încalcă legea şi reprezintă o ameninŃare 
din punct de vedere al stabilităŃii şi siguranŃei individului; descrierea modului în 
care un astfel de model poate opera într-o manieră dreaptă, cinstită şi rentabilă; 
şi evidenŃierea normelor morale şi religioase ale femeii private de libertate din 
penitenciar.  

Ipotezele de lucru în proiect au fost următoarele: sistemul 
juridic actual vis-a-vis de cel de înainte de 1989 este orientat spre reintegrarea şi 
reinserŃia socială a deŃinuŃilor; elementele de ordin moral, religios şi familial 
devin esenŃiale pentru dezvoltarea umană în penitenciar; şi sistemele penitenciare 
urmăresc să amelioreze condiŃia umană a”femeii deŃinut” oferind cunoştinŃe 
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tratând diferitele tulburări fizice şi psihice dezvoltându competenŃe utile pentru o 
viaŃă cinstită după liberare. 

 
Metodologia de lucru 
Tehnicile de lucru utilizate în vederea obŃinerii unor 

informaŃii cât mai fidele, au fost: obsevaŃia directă (pe teren); 
documentarea; şi nu în ultimul rand, analiza de text (ca urmare a 
monitorizării articolelor presei scrise dintr-o perioadă de timp 
prestabilită iniŃial în proiect). 

Instrumentele de lucru au fost şi ele foarte bine alese, 
întrucât au oferit date exacte şi clare despre condiŃia actuală a 
“femeii –deŃinut” din România: observaŃie/grila de observaŃie; şi 
monitorizarea presei (ziarele naŃionale „Cotidianul”, „Jurnalul 
NaŃional”, şi local „Evenimentul zilei”). 

 
Eşantionarea: 
Grupul Ńintă direct - femeile din penitenciare. 
Grupul Ńintă indirect – toŃi deŃinuŃii din penitenciarele din 

România, societatea civilă, autorităŃile în domeniul juridic şi penal; 
mass-media. 

Metode de lucru utilizate în proiect au fost: metoda comparaŃiei 
şi analiza de conŃinut (de text). Însă metoda de bază ce a dus la 
soluŃionarea proiectului şi la analiza datelor în vederea concluzionării 
situaŃiei actuale a condiŃiilor de detenŃie a femeilor din România, este 
în cercetarea de faŃă cea a analizei de conŃinut. Analiză de conŃinut a 
vizat în primul rând „descrierea obiectivă, sistematică a conŃinutului 
manifest al comunicărilor, cu scopul de al interpreta” 37.  

Criteriile caracteristice care au stat la baza analizei de conŃinut 
au fost:  

a). obiectivitatea, întrucât analiza a fost realizată potrivit unor 
reguli clare şi adecvate „demersului ştiinŃific” pentru a asigura 
comparativitatea şi veridicitatea;  
                                                   

37 Vasile Miftode, Tratat de sociologie metodologică, EdiŃia 1, Ed. Lumen, 
Iaşi, 2003, pag. 365, Apud Pinto Roger et Grawitz, Madeleine „Méthodes des 
scinces sociales”, Dalloz, Paris, 1969. 
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b). sistematizarea întrucât conŃinutul informaŃional a fost ordonat 
şi integrat în categoriile stabilite, în funcŃie de scopul stabilit. Nimic nu a 
fost lăsat „în afară” şi  nu a fost omis din această ordonare;  

 c). cuantificarea întrucât analiza a vizat numărarea (măsurarea) 
elementelor semnificative şi s-a calculat frecvenŃa unităŃilor de 
analiză (anumite concepte, „unităŃi de semnificaŃie”) iniŃial dar 
datorită naturii „prea complexe” a documentului analiza a fost 
preponderent una calitativă, adică nu a fost măsurat şi numărat 
nimic exact, în schimb s-au căutat temele principale, apoi au fost 
ierarhizate. 

Tipul analizei de conŃinut a fost de verificare a unor ipoteze, iar 
materialul analizat a fost oferit de informaŃiile preexistente (articole de 
presă) şi culese într-un scop precis în funcŃie de ipotezele formulate 
ante-factum.  

În tot parcursul demersului am optat pentru analiza internă şi 
externă a textelor pentru a scoate în evidenŃă acele teme caracteristice 
în volumul de informaŃie cules în urma monitorizării de presă. 

Analiza internă a conŃinutului a constat în deosebi în acŃiunea de 
decodificare – logică şi subiectivă – a elementelor considerate a fi 
caracteristice sau semnificative cuprinse în textele vizate.  

Analiza externă a constat în replasarea documentului în 
contextul social pentru a-l face inteligibil, pentru  a i se înŃelege 
sensul, pentru a-l  supune unei interpretări legitime şi adecvate. 
Aceste două analize sunt complementare şi se află în relaŃii de 
interdependenŃă.  

Etapele de lucru în analiza de conŃinut au fost: 
a) Stabilirea obiectului analizei (monitorizarea presei 
centrale: „Jurnalul NaŃional”, „Cotidianul” şi presei 
locale: „Evenimentul de Iaşi”); 

b) Constituirea „sistemului de date” (articole de presă); 
c) Alegerea unităŃilor de analiză; 
d) Verificarea analizei. 
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Pregătirea volumului de informaŃii pentru analiză a constat în:  
a) Transcrierea articolelor şi transformarea acestora în 
„forme lizibile”; 

b) Decuparea  articolelor, editorialelor, „unităŃilor de 
analiză” stabilite din ziarele „eşantionate” şi ordonarea 
lor în vederea unei analize accesibile; 

c) Fişarea răspunsurilor la diverse întrebări pentru a uşura 
clasificarea lor în categorii tematice (codificarea); 

d) Numerotarea textelor ce vor fi analizate. 
 
Maniera în care s-a desfăşurat întregul demers a fost una 

deductivă ce a presupus existenŃa unor obiective şi ipoteze ce urmau a 
fi verificate. Valoarea analizei de onŃinut a depins foarte mult de 
calitatea conceptualizării prealabile, adică a ipotezelor şi a categoriilor 
stabilite iniŃial. Tocmai de aceea prin analiza de conŃinut efectuată nu 
am urmărit explicaŃia, cât verificarea unor ipoteze şi elaborarea unei 
imagini mai exacte a ceea ce se cunoaşte superficial sau intuitiv.  

Întreaga schemă de analiză folosită asigură la o validitate şi 
fidelitate a analizei de conŃinut printr-o coerenŃă internă şi prin 
compararea cu studii efectuate pe aceeaşi temă. 

O altă metodă folosită pe lângă cea de analiză de conŃinut a 
fost metoda comparaŃiei întreprinsă prin comparaŃiile şi 
ierarhizările efectuate. ComparaŃia s-a făcut în două etape: o dată a 
vizat compararea cu datele culese de alte cercetări similare, inclusive 
cu date din cercetările prezentate în partea întâi şi partea a II-a a 
lucrării de faŃă, iar pe de altă parte, la indicatorul “adaptarea la mediul 
penitenciar” s-a recurs la compararea între două grupuri de deŃinute- 
deŃinute la prima condamnare şi deŃinute recidiviste.  

                                                           
Structura datelor rezultate din analiza de text în urma 

monitorizării presei este oferită prin intermediul unui inventar de 
probleme sociale, inventar în care au fost punctuate aspectele 
importante privind mediul intern al penitenciarelor, în special a 
penitenciarelor de femei:  

• Fonduri penitenciare 

Extras din volumul @ Feraru, D. P. (2008). Conditiile
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• Nereguli semnalate 
• Sistemul juridic 
• SituaŃia internă a penitenciarelor 
• Tipuri de puşcării (de femei, “de păpuşe”, a săracilor)  
• Timpul liber în penitenciar 
• Delicte comise 
• Vocea conducerii penitenciarelor  

Fonduri penitenciare 
În luna iunie a anului 2005, veniturile AdministraŃiei NaŃionale 

a Penitenciarelor (ANP) realizate din munca deŃinuŃilor au fost de 22 
de miliarde de lei. În top se afla închisoarea de la Mărgineni, cu peste 
2,5 miliarde de lei încasaŃi din muncă la o fabricuŃă de mobila. 
Lucrurile stau relativ bine şi la Timişoara, şi la Iaşi, la polul opus 
aflându-se penitenciarele Rahova, Miercurea-Ciuc şi Giurgiu.  

Aşa se face că, la ora actuală, doar o treime dintre cei ce ar 
vrea să muncească au şi unde să o facă, apreciază Manuela 
Ştefănescu, de la APADOR - CH (AsociaŃia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki), care îi 
consiliază pe deŃinuŃii din penitenciare de mai bine de 11 ani. Înainte 
de ’89, procentul lor era de aproape 90%. Marius Iacob, director 
general al ANP, spune că interesul scăzut al firmelor pentru forŃa de 
muncă din penitenciare este redus din cauza fiscalităŃii ce grevează 
asupra contractelor. Astfel, începând cu iulie 2005, pentru prestaŃiile 
cu deŃinuŃii, firmele trebuie să plătească şi TVA, explică Iacob.  

"Este îmbucurător că, de când a început această campanie, am primit 
ceva fonduri. Dar nu suficiente, pentru că datoriile noastre lunare sunt, să zicem, 
de 1,2 miliarde şi primim numai un miliard. Restul se adună, se adaugă 
penalităŃi şi tot aşa. Cu banii pe care i-am primit acum am consolidat zidurile 
perimetrului” (NegoiŃă Stanciuc, comandantul penitenciarului din 
GalaŃi). 

Puşcăriile sunt condamnate la fonduri inutile: Procurorii 
anticorupŃie au redeschis un nou dosar privind modul dubios în care, sub 
ministeriatul Stănoiu, fosta conducere a AdministraŃiei Penitenciarelor a cheltuit 
milioane de dolari pe aparatura medicală ce nu poate fi folosită. 

Extras din volumul @ Feraru, D. P. (2008). Conditiile
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În luna mai, când procuror general al PNA era Ioan Amarie, 
cazul, deschis în urma unui denunŃ privind cheltuirea inutilă a 
milioane de euro pentru aparatura medicală din spitalele 
penitenciarelor, a fost finalizat cu neînceperea urmăririi penale. 
Reanalizarea dosarului, aflat acum în faza actelor premergătoare, a 
plecat de la un denunŃ făcut de un fost angajat al sistemului, care a 
descris pas cu pas cum a fost cumpărată apărătura medicală 
pretenŃioasă şi foarte scumpă pentru secŃii inexistente în 
spitalele penitenciarelor din România. O parte din aparatură a 
ajuns să stea aruncată pe holurile unităŃilor sanitare. 

În anul 2002, Ministerul Justitiei a primit un credit extern de 
20 de milioane de euro, de gestionarea căruia s-a ocupat fostul 
director general al AdministraŃiei Penitenciarelor (ANP), magistratul 
Emilian Stănişor. Conform denunŃului, fosta conducere a ANP a 
achiziŃionat, printre altele, 37 de laboratoare semiautomate de 
biochimie, în valoare de 33.000 de euro fiecare, cu care s-au dotat 
toate penitenciarele, chiar dacă nu exista personal şi nici măcar 
posibilitatea financiară de a fi încadrat. Deşi pentru fiecare laborator 
era nevoie neapărat şi de câte o centrifugă, şi de reactivi, aceste 
achiziŃii au fost ignorate. 

Un alt caz, este cel de la Spitalul Penitenciar Jilava, unde deşi 
nu există medic specialist,  a fost adus un laborator complet de 
stomatologie metalo-ceramică, în valoare de 50.000 de euro, 
laborator ce stă aruncat într-un depozit.  

O altă achiziŃie inutilă sînt două caravane pentru depistarea 
tuberculozei, în valoare de 80.000 de euro fiecare, neutilizate, la 
rândul lor, vreodată. Una dintre acestea, aflată la Colibaşi, este 
folosită ca post radiologic fix. Comisia de Control al ActivităŃilor 
Nucleare interzice însă acest lucru, din cauza iradierii excesive a 
mediului.  

La fel stă situaŃia la Spitalul Ministerului JustiŃiei, unde s-a 
achiziŃionat un aparat ORL în valoare de 60.000 de euro, în 
condiŃiile în care aici nu există secŃie de ORL. Alte două aparate 
de sterilizare, neputând fi montate în sălile de operaŃie, au ajuns la 
subsol.  

Extras din volumul @ Feraru, D. P. (2008). Conditiile
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Lista aparaturii medicale pe care s-ar fi cheltuit, fără nici o 
justificare- poate doar preventiv- milioane de euro nu se opreşte aici, 
procurorii anticorupŃie verificând toate aspectele semnalate de 
denunŃător. Pe de altă parte, fostul şef al ANP, Emilian Stănişor, 
spune că toate acuzaŃiile sînt evident, false, fără să intre însă în 
detalii.  

Nereguli semnalate 
Una dintre cele mai mari nereguli semnalate de organizaŃiile 

care luptă pentru drepturile omului se referă la pedepsirea 
refuzului de a ieşi la muncă. „La intrarea în penitenciar, fiecare deŃinut 
este dus în faŃa unei comisii care îl întreabă dacă vrea sau nu să muncească şi 
decide dacă este apt pentru această activitate. În cazul în care răspunde 
afirmativ, este obligat să muncească pînă la ieşire. Iar refuzul de a ieşi într-o zi 
la muncă, din diverse motive, se pedepseşte, în unele închisori, chiar cu izolarea, 
ceea ce este foarte grav“, spune Manuela Ştefănescu de la APADOR-CH. 
Acest aspect va fi însă, să sperăm, îndepărtat odată cu intrarea în 
vigoare a noii legi. 

Să nu uităm că cei mai mulŃi dintre deŃinuŃi sunt rechini, iar 
Jilava se detaşează de sistem şi ar trebui acordată mai multă atenŃie 
acestei unităŃi. Aici sunt cele mai multe cazuri de trafic de droguri. 
Uneori trebuie să le pretinzi deŃinutilor să execute nişte prevederi 
care sunt evident nişte abuzuri din partea sistemului, cum ar fi 
obligativitatea de a fi scoşi la aer. Acesta e un drept, iar sistemul nu 
trebuie să oblige deŃinutul să şi-l ia. Nu vor să iasă, apar probleme, 
dar cel care a gândit un astfel de ordin stă liniştit şi lucrează poate la 
altele de acest tip. Chiar şi cei care au venit în control de la ANP au 
reuşit în timp să accepte că e aberant. Aici ar fi şi o altă problemă, 
departamentul se numeşte de control şi îndrumare, dar noŃiunea de 
îndrumare de fapt, nici nu există. Vin, fac o mică vânătoare de 
vrăjitoare, pentru că trebuie să-şi justifice activitatea şi caută să 
speculeze fiecare nerespctare a unui ordin, fără să priceapă de ce se 
întamplă asta.  
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Sistemul juridic 
Aici trebuie amintite printre alte aspecte şi toate neregulile 

pezentate mai sus. Penitenciarul din GalaŃi are aproape 1.300 de 
deŃinuŃi la mai puŃin de 700 de paturi. Locul de plimbare este mai 
degrabă improvizat şi cel puŃin 100 de deŃinuŃi sunt supravegheaŃi în 
fiecare oră de doar doi gardieni. Camerele de supraveghere instalate 
în interiorul corpului de deŃinere, dar şi pe exterior, au mai oprit 
nevoia deŃinuŃilor de a se mai lua la harŃă. Lipsa personalului îşi 
spune cuvântul. Cu toate că este catalogat ca penitenciar de maximă 
siguranŃă, până acum nu s-au alocat fonduri suficiente pentru a 
angaja personal de specialitate, necesar fiecărei închisori de maximă 
siguranŃă: mascaŃii. Dacă s-ar debloca fonduri, mascaŃii ar proveni 
din rândul agenŃilor. MascaŃii de la alte arme asemănătoare nu ar fi 
interesaŃi să intre în sistemul penitenciar şi până la urmă 
comandantul se descurcă cu ce are, adică, cu oameni puŃini, şi aceia 
care sunt cum sunt. 

Numai în penitenciarul gălăŃean lucrează 260 de cadre. 
Servicul de reintegrare socială are oameni suficienŃi pentru a face faŃă 
unui sfert dintre deŃinuŃi: un psiholog; trei asistenŃi sociali; un jurist; 
şeful serviciului care este tot jurist de profesie; un agent tehnic care 
şi face emisiunile la studiul tv; un ofiŃer cu cercetarea în penitenciar, 
care încearcă să rezolve reclamaŃiile deŃinuŃilor. 

Acelaşi lucru observăm dacă analizăm situaŃia de la Jilava, 
puşcărie considerată colonia drogaŃilor. Puşcăria înseamnă o luptă 
continuă pe două planuri: deŃinut-cadru şi cadru-sistem. Un sistem care îl 
ignoră. Problemele cadrelor le-am aflat dintr-un interviu oferit presei 
scrise de către Ştefan Teoroc, lider de sindicat şi şef de secŃie la 
Penitenciarul Jilava. Lucrează de aproape 11 ani numai în contact 
direct cu deŃinuŃii. Pe de altă parte, sunt poveştile unor deŃinuŃi din 
categorii diferite despre ierarhia şi viaŃa dintr-un penitenciar.  

Problema actuală este inexistenŃa unei legi clare. Legea 
23/1969 a fost abrogată parŃial în ceea ce priveşte dreptul la 
corespondenŃă şi petiŃionare şi se aşteaptă ca noua Lege 294/2004 să 
schimbe sistemul. Până atunci vidul legislativ este acoperit de 
OrdonanŃa 56/2003 care are câteva pagini, iar deficienŃele legislative 
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sunt completate prin ordine şi dispoziŃii ale Ministerului JustiŃiei şi 
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor. Poate că nici 10% dintre 
agenŃi nu cunosc OrdonanŃa 56 şi asta din cauza deficienŃelor 
majore legate de lipsa de instruire, de pregătirea profesională, pentru 
că nu au timp de studiu, iar examenele de promovare se fac formal. 
De asemenea, lasă extrem de mult de dorit selecŃia celor care 
penetrează sistemul, criteriile de angajare, interviurile, dar şi 
obiectivitatea cu care acestea se fac. Dacă alegem la întâmplare un 
cadru şi îl punem să formuleze o frază concretă cu subiect şi predicat 
nu poate, dar pretindem acestuia să respecte nişte drepturi pe care 
nici ofiŃerii, nu suntem siguri că le înŃeleg.  Toate aceste se întâmplă 
în condiŃiile în care tindem să ne aliniem normelor europene. 
Drepturile sunt trecute pe un tabel în fiecare cameră şi e normal să le 
ceară, iar degeaba le explici că nu sunt resurse să le fie asigurate 
aceste drepturi.  

În Romania se promulgă legi, dar nu se acordă fonduri pentru 
punerea lor în practică. Acest paradox – cresc drepturile, scad 
resursele – se observă cel mai bine la acea  parte a sistemului 
reprezentată de: agenŃii supraveghetori de pe secŃii şi comandanŃii de 
secŃii. 

Nici cadrelor nu li se dă prea mare atenŃie în penitenciare, şi 
aceasta în condiŃiile în care însăşi sistemul penitenciar este 
Cenuşăreasa Ministerului JustiŃiei în România, o Ńară care aderă 
la Uniunea Europeană. 

AsociaŃiile pentru drepturile omului se axează strict pe 
deŃinuŃi, iar cadrele se consideră marginalizate. Vorbe, hârtii, legi, 
pretenŃii şi controale, asta e maladia sistemului şi nu va înceta să 
existe atât timp cât sistemul nu va fi schimbat radical prin 
construirea de penitenciare sau renovarea celor existente, care să 
aibă camere mici, cu sisteme performante de supraveghere şi care să 
diminueze necesitatea relaŃiei directe cadru-deŃinut. Cum 
îmbunătăŃeşti, tot venind cu legi, cu materiale pe care le trimit pentru 
a fi studiate, cand sistemul e de fapt acelaşi?  
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SituaŃia internă a penitenciarelor 
Străinii din penitenciarele din România 
„Pedepsele sînt foarte mari la noi şi nu îşi ating nici scopul: reeducarea şi 

reintegrarea deŃinutului. La noi nu se aplică alternativa la încarcerare, cum ar fi 
munca în folosul comunităŃii, ceea ce duce la supraaglomerarea de care suferă 
sistemul penitenciar românesc“. Cele mai mari probleme în închisorile româneşti 
sunt păstrarea sub lacăt a deŃinuŃilor în camere, 23 de ore pe zi, lipsa de 
tratament medical şi mâncarea proastă: „Uneori stau şi mai mult de 23 de ore. 
În străinătate au un spaŃiu unde îşi petrec toată ziua şi doar seara sunt băgaŃi 
în celule“ declară directoarea AsociaŃiei pentru Apărarea Drepturilor 
Omului - Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Diana Olivia 
Călinescu . 

269 de cetăŃeni străini, dintre care opt femei, se află la ora 
actuală în detenŃie în penitenciarele româneşti. Cei mai mulŃi sunt 
din Turcia (57), Republica Moldovă (41), Iran (23) şi China (17). 
Irakul şi Siria se află şi ele în top, cu 16, respectiv 10 deŃinuŃi. Peste 
jumătate dintre deŃinuŃii străini îşi ispăşesc pedeapsa la Rahova, 
„perla“ penitenciarelor româneşti. Cei mai mulŃi dintre ei sunt 
condamnaŃi pentru trafic de droguri. Există şi câŃiva condamnaŃi 
care nu solicită transferul în Ńara de origine. De obicei, aceştia au 
familii în România sau au executat deja o mare parte din pedeapsă, 
până să se pronunŃe condamnarea definitivă. Ei ar putea fi eliberaŃi 
înainte de aprobarea transferului. 

Cu numai 40 de zile înainte de integrarea în UE, prim-fondatorul Ligii 
pentru Renaştere Morală, Pater Don Demidoff, descrie condiŃiile deŃinuŃilor 
din România38 ca fiind mai rele decât ale porcilor din Occident. 
Începând cu o serie de acŃiuni caritabile la Penitenciarul de maximă 
securitate de la Codlea, din judeŃul Braşov, mai exact Pater Don 
Demidoff a vrut să ajute oamenii care au greşit, să le arate că se 
poate şi altfel, că există interes pentru reabilitarea lor, că cineva se 
gândeşte la ei. Pentru acest lucru, mai bine de şase luni s-a luptat cu 
un sistem care îşi dovedeşte utilitatea mai puŃin spre îndreptarea 
celor care au greşit, şi mai mult spre anularea acestora ca oameni 

                                                   
38 Idem 21. 
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care pot acŃiona şi gândi normal fiind totodată şi util societăŃii. 
Demidoff spune că a vrut să ofere alinare deŃinuŃilor şi că i s-a pus 
mereu beŃe în roate, la fel a vrut să îi ajute pe deŃinuŃi să se 
reabiliteze social şi moral şi a fost mai mereu împiedicat. Pater Don 
Demidoff într-una din vizitele sale la unul din copiii pe care odată i-a 
ajutat şi acum a ajuns în puşcărie, un copil i-a cerut să-l viziteze mai 
des, pe el şi pe ceilalŃi deŃinuŃi. Deşi Pater Don Demidoff a stabilit 
iniŃial cu fosta conducerea a penitenciarului să viziteze în fiecare zi 
de vineri deŃinuŃii pentru a sta de vorbă cu ei şi a-i spovedi a rămas 
doar cu intenŃiile deoarece a fost învins de data aceasta de 
comunismul sistemului. Pater Don dezvăluie următoarele: “Am 
început această acŃiune nu din prozelitism. Nu am cerut nimănui şi nici nu o să 
cer să-şi schimbe religia. Am încercat să-i ajut pe cei din puşcărie cu haine, 
alimente, cu spovedanii, cu asistenŃă juridică dar condiŃiile inumane de acolo 
împiedică orice asfel de demers caritabil”.39 CondiŃiile pe care acesta le-a 
găsit acolo sunt greu de închipuit. Rând pe rând  în faŃa lui Don 
Demidoff au venit deŃinuŃi bolnavi, bătuŃi şi violaŃi. “Un tânăr mi s-a 
plâns că este mutat special dintr-o celulă în alta pentru a fi violat. Chiar şi de 
20- 30 pe zi. Stau câte 30 într-o celulă, nu primesc lenjerie de pat, nu primesc 
nici un ajutor dacă se îmbolnăvesc. Se spune că li se asigură dreptul la 
corespondenŃă, dar în penitenciar nu au de unde să îşi procure hârtie, plicuri şi 
timbre sau cartele telefonice”, descrie într-unul din articolele sale Pater 
Don. 

Nici motivele juridice pentru cei din penitenciare nu par să 
stea în picioare. Pater Don a stat de vorbă cu mulŃi deŃinuŃi, i-a 
ascultat, le-a studiat dosarele, le-a oferit asistenŃă juridică. Dacă eşti 
sărac sau Ńigan eşti condamnat mai mult decât ori care alt civil. Nu ai 
bani să îŃi plăteşti avocat, ajungi automat în puşcărie, unde eşti tuns 
zero ajungând în mijlocul unei dictaturi militare. 

Concluzia este că nici o instituŃie nu vrea să recunoască faptul 
că penitenciarele din România nu funcŃionează aşa cum ar trebui. 
Pater Don a luptat cu acest sistem. Le-a adus deŃinuŃilor plicuri, 
cartele telefonice, hârtie şi timbre, ba mai mult, a vrut să îi 
spovedească însă nu i s-au asigurat condiŃiile necesare pentru acest 
                                                   

39 Idem 26. 
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