
PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat intre:

Centrul National de Sanatate Mîntala si Lupta Antidrog, cu sediul in Bucuresti, str.
Pitar Mos, nr.7-15, sector 1, aflat in subordinea Ministerului Sanatatii, infiintat prin
Hotararea Guvernului nr. 1424/2009, reprezentat prin dr. Ileana Botezat-Antonescu, in
calitate de Director.

Şi

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice — CRJ persoană juridică română, cu sediuł în
Bucureşti, str. Arcului, nr.19, sector 2, reprezentată prin doamna Georgiana
IORGULESCU în calitate de director executiv

In temeiul:

Legii nr. 487 din 1 ł iulie 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice - Republicată (art. 47);
Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi (art.3 3);

1. PREAMBUL
Intrucat, tratamentele crude, inumane si degradante sau pedepsele aplicate
persoanelor cu dizabiłitati mintale, (persoane cu probleme de sanatate mintale /
persoane cu dizabilitati intelectuale) din institutiile de profil, constituie grave
incalcari ale drepturilor omului si Romania a semnat in anul 2003 Protocolul Optionał
la Conventia Impotriva Torturii, Centrul de Resurse Juridice prin Programul
«Pledoarie pentru Demnitate» contribuie din anul 2003 si cu suportul autoritatilor
centrale ( Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu
Dizabilitati, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie)
la prevenirea aplicarii unor asemenea tratamente, la formularea de recomandari catre
autoritatile competente si la formularea de propuneri si observatii privind legislatia
existenta sau proiecte legislative. Vizitarea periodica a institutiilor de catre
reprezentanti ai unei organizatii de aparare a drepturilor omului, formarea si
informarea beneficiarilor si a personalului in materia respectarii si apararii drepturîlor
persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate ca si elaborarea de recomandari
legislative si de politici publice constituie elementele activitatilor de prevenire a
abuzurilor in institutii destinate persoanelor cu dizabilitati mintale, activitati pe care
Centrul de Resurse Juridíce le deruleaza in continuare in cadrul programului
Pledoarie pentru demnitate.



Articolul 1
Obiectivul prezentului protocol este stabilîrea si continuarea unui sistem de vízite

periodice realizate de o organizatie de aparare a drepturilor omului independenta —

Centrul de Resurse Juridice — in institutiile in care se pot afla persoane cu dizabilitati
mintale private de libertate, cu scopul prevenirii tratamentetor inumane si degradante sau

a pedepselor.

In sensul prezentului protocol intelegem prin institutii pentru persoane cu dizabilitati
mintale dar fara a ne łimita la: spitalele de psihiatrie, sectiile de psihiatrie ale unor spitale,

seectiiie exterioare de psihiatrie, centrele si unitatile medico-sociale pentru copiii, adulti

si varstnicí.

Articolul 2
Realizarea vizitelor perioadice in institutii va fi efectuata de personal specializat si

angajat in apararea si promovarea drepturilor omului de Centrul de Resurse Juridice sí
denumiti in continuarea acestui protocol “monitori CR1"
CRJ se va asigura ca personalul angajat dispune de capacitatile si cunostintele
profesionale necesare efectuarii vizitelor in institutii.

Articolul 3
Pentru realizarea si continuarea vizitelor periodice de catre reprezentantii CRJ, Centrul
National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog va desemna o persoana responsabila din
cadrul institutiei.

Articolul 4
Reprezentantii CRJ ca si membrii ai sistemului de vizite periodice vor putea realiza cel
putin urmatoarele activitati

a. examinarea in mod periodic a tratamentului aplicat persoanelor cu
dizabilitati mintale şi a celor cu probleme de sănătate mintală private de
libertate si aflate in institutií (inclusiv observarea dacă Iegiłaţia din
domeniul realizării studiitor clinice este respectată în spitalele de
psihiatrie, cum a fost obţinut consimţământul la participare din partea
pacienţilor sau a reprezentanţilor legali, daca pacienţii au acces la
tratament şi medicaţie şi fn spitatele de medícină generală )‘ cu scopul
intăririi daca este necesar a protectiei lor impotriva tratamentelor crude,
inumane si degradante sau a pedepselor.

b. Sa faca recomandari autoritatilor competente cu scopul imbunatatirii
tratamentului si conditiílor de care beneficiaza persoanele cu dizabilitati
mintale private de libertate, luand ín considerare normele romanesti si
i nternationale in materia drepturilor omului;

c. Sa trimita propuneri si observatii cu privire la legislatia existenta sau
viitoare

d, Sa organizeze grupuri si intalniri de lucru, formare si informare in materia
drepturilor persoanelor cu dizabiłitati mintale cu personalul si beneficiarii
institutiilor vizitate.



Articolul 5
In scopul facilitarii atingerii obiectivului mentíonat in protocolul semnat de CRJ,
reprezentantii Centrului National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog vor asigura:

a) accesul Ia toate informaţiile cu privire Îa numărul persoanelor cu
dizabilitati aflate în instituţii, la fel ca şi număruÎ instituţiilor şi adresele
acestora;

b) accesul la toate informaţiile referitoare la tratamentul aplicat acestor
persoane ca de altfel şi condiţiile de instituţionalizare;

c) accesul în toate instituţiile şi anexele acestora;
d) posibilitatea monitorilor CRJ de a purta intervíuri private cu persoanele cu

dizabilităţi fără martori, sau cu orice altă persoană care poate furniza
informaţii despre tratamentul şi condiţiile de viaţă ale persoanelor cu
dizabilităţi private de libertate în instituţiile sus menţionate;

e) libertatea monitorílor CRJ de a selecta instituţiile pe care doresc să le
viziteze şi persoanełe pe care doresc să Ie intervieveze;

1) dreptul de a avea contact cu reprezentantul Ministerului Sanatatii si ai
autoritatilor judetene competente.

Articolul 6
Dupa realizarea fiecarei vizite de monitorizare, in termen de 30 zile, CRJ va trimite
persoanelor desemnate dín CNSMLA, concluziile si observatiile vizîtelor de
monitorizare. CNSMLA va transmite concluzii si recomandarí de imbunatatíre catre
institutiiłe vîzitate.

Articolul 7
Prezentul protocol se incheie pentru perioada Ianuarie 2016 — Decembrie 2018 si intra în
vigoare Ia data semnarii Anexei mentionate la art. 8.

Articolul 8
Centrul de Resurse Juridice va pune la dispozitia Centrului National de Sanatate Mintala
si Lupta Antidrog o lista cu numele şi datele de identificare ale monitorilor care vor
realiza vizite de monitorizare in sectiile si spitalele de psihaitríe pentru copii si adulti.
Lista constituie Anexa la prezentuł protocol.

Articolul 9
Incheiat astazi 2016, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Centrul National de Sanatate
Mintala si Lupta Antidrog

Director Dr. Ilea{a Botezat Antonescu

Centrul de Resurse Juridice
Director Executiv
Georgiana Iorgulescu




