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CRJ depune plângere împotriva ordonanței de clasare și solicită Parchetului 
General să preia cazul Măciuca 

Bucureşti, 05.04.2017 

Ați urmărit, probabil, eforturile noastre din ultimele două luni de a ne asigura că 
drepturile persoanelor cu dizabilități din CRRN Măciuca sunt respectate. V-am povestit 
despre prima noastră vizită la centru, în luna ianuarie, dar și despre încercările 
nereușite de săptămâna trecută de a vizita atât rezidenții închiși în acest centru, cât și pe 
cei transferați în alte centre din subordinea DGASPC Vâlcea. 

CRJ continuă demersurile pentru rezidenții de la Măciuca. Astfel, am depus o 
cerere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție,  prin care solicităm ca 
Parchetul General să preia dosarul privind cazul Măciuca de la Tribunalul Vâlcea, după 
ce procurorii au clasat plângerea pe care noi am depus-o în luna februarie, prin care 
sesizam comiterea infracțiunilor de rele tratamente, lipsire de libertate și omisiunea 
sesizării.  

Am explicat în cererea depusă motivele pentru care cerem preluarea cauzei: am 
considerat incomplete, superficiale și viciate cercetările procurorilor locali; Parchetul nu 
a administrat probe pentru stabilirea condițiilor existente la momentul realizării 
fotografiilor cu rezidenții legați de paturi, ci s-a mulțumit să constate că, la momentul 
vizitei procurorilor, condițiile de viață erau bune; Parchetul a ajuns să tragă concluzia – 
bazată doar pe declarații ale angajaților - că fotografiile au fost de fapt un scenariu 
realizat cu scopul de a afecta imaginea centrului, nicidecum că ar fi reprezentat 
realitatea din acea instituție; procurorii au considerat că nu e nimic greșit în a folosi 
rezidenți care să muncească la locuința șefului de centru. 

Mai mult, CRJ consideră că nu au fost audiate persoane cheie în această cauză, 
precum rezidenți sau reprezentați ai acestora, ceea ce face imposibilă, în opinia noastră, 
stabilirea adevărului. 

Citiți textul cererii adresate Parchetului General aici. 

În acelasi timp, CRJ a depus și o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vâlcea, împotriva ordonanței de clasare a plângerii penale de CRJ în 14 februarie 2017. 
Puteți citi plângerea noastră aici. 

Subliniem faptul că felul în care procurorii din Vâlcea au tratat acest caz amintește 
de circumstanțele cauzei Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu 
împotriva României și se încadrează în tiparul situațiilor pentru care Comitetul de 
Miniștri al Consiliului Europei a somat statul român să ia măsuri în vederea respectării 
drepturilor omului în România. 

Pentru informaţii: Georgiana Pascu, manager de program, Centrul de Resurse 
Juridice, email gpascu@crj.ro , telefon 0729 881 159. 
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