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Notificare privind restricţionarea accesului  

în centrele rezidenţiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
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Raport realizat în cadrul proiectului „SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale 
închise în instituții” implementat de Centrul de Resurse Juridice și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  

Acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată 
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Informaţii preliminare: 

Dată fiind documentarea modului în care sunt încălcate drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
mintale instituţionalizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, precum 
şi a faptului că în vizita inopinată din 26 ianuarie a.c., DGASPC Vâlcea a transmis că 47 de rezidenţi 
au fost transferaţi în alte centre de pe raza judeţului, şi luând în considerare faptul că niciuna din 
autorităţile publice locale şi centrale nu au răspuns raportului transmis de CRJ în data de 14 
februarie, CRJ a dorit verificarea în prezent a modului în care persoanelor închise în Centrul de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Măciuca şi în Centrul rezidențial de recuperare a tinerilor 
cu afecțiuni neuropsihice Băbeni, le sunt respectate drepturile fundamentale aşa cum sunt acestea 
statuate în legislaţia internă şi în tratatele internaţionale la care România este parte. 

Data vizitelor în centrele rezidenţiale şi la DGASPC Vâlcea: 27 Martie (13:30 – 18:30) și 28 Martie 
2017 (9:30-14:30 şi 16.05-18:30) 

Membrii echipei Clinicii Juridice Mobile – Centrul de Resurse Juridice (CRJ):  

Georgiana Pascu, manager program, Cezara Prepeliță, jurist, asistent program, Anca Muir, avocat, 
Mugur Frățilă, psiholog. 

Adresele centrelor rezidenţiale: 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca (CRRN Măciuca): sat Popești, 
comuna Măciuca, județul Vâlcea; 

 Centrul Rezidențial de Recuperare a Tinerilor cu Afecțiuni Neuropsihice Băbeni (CRRTAN 
Băbeni): oraș Băbeni, str. Calea lui Traian nr. 124, județul Vâlcea; 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Băbeni (CRRN 1 Băbeni): oraş 
Băbeni, str. Calea lui Traian nr. 161, judeţul Vâlcea; 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2 Băbeni (CRRN 2 Băbeni): oraș 
Băbeni, str.Calea lui Traian nr. 128, județul Vâlcea. 

Interviuri angajaţi şi reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice locale: 

 Dr. Elena Aida Buharu, medic medicină generală, medic în cadrul CRRTAN Băbeni; 

 Domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Discuţii telefonice:  

 Domnul Nicolae Badea, Director Executiv Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vâlcea (DGASPC Vâlcea mai departe), 

 un consilier din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea,  

 Domnul Adrian Vlad Chiotan, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi (ANPD mai departe),  

 Domnul Mihai Tomescu, consilier pe problemele persoanelor cu dizabilităţi în cadrul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale,  

 Domnul Cristian Mădălin Vasilcoiu, consilier la cabinetul Ministrului Muncii și Justiției 

Sociale.   
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1. Stare de fapt: 

 

1.1. În urma vizitei la CRRN Măciuca, județul Vâlcea, din data de 26 ianuarie 2017, 

experții CRJ au întocmit un Raport de monitorizare înregistrat la DGASPC Vâlcea cu 

numărul de înregistrare nr. 8464/14.02.2017 și la Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu 

nr. 475/14.02.2017.  

1.2. În data de 14.02.2017, Centrul de Resurse Juridice a depus un denunț la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Vâlcea împotriva Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Măciuca pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 205 (lipsirea de 

libertate în mod ilegal), art. 267 (omisiunea sesizării), art. 281 alin. 2 (supunerea la rele 

tratamente) și art. 297 (abuz în serviciu) din Codul Penal. Prin Ordonanța Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Vâlcea, din data de 01.03.2017, procurorul Tudorache Marian a dispus 

clasarea cauzei privind infracțiunea de abuz în serviciu, omisiunea sesizării, lipsirea de 

libertate în mod ilegal și supunerea la rele tratamente. 

1.3. Atât în raportul de monitorizare al CRJ, cât și în denunţul depus de CRJ la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au fost consemnate (în baza constatărilor efectuate de 

experții CRJ) următoarele încălcări grave ale drepturilor rezidenților CRRN Măciuca: 

1.3.1 În centru este utilizată măsura contenţionării fizice în momentele în care rezidenții 

traversează crize de agitaţie psihomotorie, chiar și atunci când nu există indicii sau 

certitudinea riscului de autovătămare, vătămare sau distrugere de bunuri. Personalul nu 

dispune de un registru al măsurilor de izolare și contenţionare, existând doar un caiet în 

care sunt înregistrate o parte dintre informaţiile impuse de lege, iar dispozitivele folosite 

pentru contenționare nu sunt prevăzute cu căptuşeală sau material pentru protecţie. Au 

fost încălcate prevederile art. 9 alin.10, alin.3, alin.11 din Normele aprobate prin Ordinul 

488/2016, art. 5 lit. q), art. 39 din Legea 487/2002 și ale art. 14 din Convenția privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

1.3.2 Centrul nu are angajat medic psihiatru, în condițiile în care toţi rezidenţii au afecțiuni 

psihice și primesc tratament psihiatric, nu a colaborat niciodată cu un medic stomatolog și 

nu există o evidenţă a solicitărilor adresate serviciului de urgenţă (ambulanţă/salvare) 112. 

Au fost încălcate prevederile art. 24 din Legea 487/2002, Ordinului 67/2015 (Standard 2 
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Asistenţă pentru Sănătate), art. 25 lit. c) din Convenția privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi; 

1.3.3 Unii rezidenţi munceau la casa fostului şef de centru, iar alții rezidenți erau legați de paturi 

în foișorul din curtea centrului în timp ce unii angajați ai centrului lucrau pentru fostul șef 

de centru, la ridicarea casei acestuia din urmă. Au fost încălcate prevederile art. 22 alin.1, 

alin.2, art. 23 alin.1, art. 42 alin. 1 din Constituția României și ale art. 3, art.4 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului; 

1.3.4 Transferul rezidenților din centru a fost realizat fără a exista indicii că ar fi fost convocată o 

comisie în centru sau la nivelul DGASPC Vâlcea, comisie care să analizeze, împreună cu 

rezidenții vizați, necesitatea și oportunitatea transferului. Au fost încălcate prevederile 

Ordinului 67/2015 (Pct.S3.2 Subsecţiunea 13 - Standard 3 Încetare Servicii) și ale art. 19 din 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

1.4. Deoarece au fost constatate încălcări grave ale drepturilor rezidenţilor CRRN 

Măciuca, iar DGASPC Vâlcea şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nu au răspuns în 

termenul legal de 30 de zile la cele constatate în raportul sus menționat, experții CRJ au 

decis efectuarea unei noi vizite de monitorizare inopinate la CRRN Măciuca, precum şi la 

centrele din Băbeni, județul Vâlcea, unde au fost transferați un număr de 34 de rezidenți 

de la centrul din Măciuca. 

1.5. În zilele de 27 si 28 Martie 2017, accesul experţilor CRJ  în centrele rezidenţiale din 

Măciuca şi Băbeni a fost refuzat ca urmare a ordinului explicit al Directorului Executiv al 

DGASPC Vâlcea, domnul Nicolae Badea. Mai mult, experţii CRJ s-au deplasat la sediul 

DGASPC Vâlcea, atât în 27 martie 2017, cât şi in 28 martie 2017, pentru a analiza situaţia 

creată cu domnul director executiv Badea, dar accesul experţilor CRJ în această instituție 

publică a fost refuzat.  

1.6. În ziua de 27 Martie 2017, la ora 13.30, doi dintre experţii CRJ au ajuns la CRRTAN 

Băbeni, unde portarul centrului a declarat că şefa centrului nu este prezentă în instituţie, 

fiind plecată la Râmnicu Vâlcea, şi a refuzat accesul experţilor, motivându-l prin lipsa unei 

autorizaţii scrise din partea conducerii DGASPC Vâlcea. Din discuţia telefonică purtată de 

către experţii CRJ cu directorul executiv al DGASPC Vâlcea, domnul Nicolae Badea - discuţie 

în care acesta a declarat experţilor CRJ că aceştia nu vor mai intra în niciunul dintre 

centrele aflate în structura DGASPC Vâlcea -  a rezultat ca acesta refuză primirea noastră în 

centru deoarece protocolul încheiat între CRJ şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu 
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este valabil, iar directorii DGASPC Vâlcea sunt anchetaţi ca urmare a vizitei de monitorizare 

efectuată de CRJ, în data de 26 ianuarie 2017, la CRRN Măciuca. După exprimarea acestor 

argumente, domnul director Nicolae Badea a închis telefonul brusc, fără a da informaţii 

suplimentare, şi fără a exprima formulele de politeţe uzuale, fireşti şi necesare într-un 

dialog instituţional. Având în vedere situaţia creată prin interzicerea accesului experţilor 

CRJ în CRRTAN Băbeni, urmare a solicitării noastre de a înregistra un proces verbal în care 

să fie consemnat refuzul angajaţilor CRRTAN Băbeni de a ne primi în centru, portarul 

unităţii şi doctor medicină generală Elena Aida Buharu, care a participat la discuţie, au 

răspuns că nu pot semna şi înregistra un proces verbal. Experţii CRJ au întocmit procesul 

verbal prin care se constata refuzul de a fi primiţi în CRRTAN Băbeni, pe care l-au semnat şi 

l-au înmânat doamnei doctor Elena Aida Buharu (anexa nr. 1). 

1.7. Facem menţiunea că, în tot acest timp, niciunul dintre rezidenţii centrului nu erau în 

curte, deşi era o zi însorită, iar vis-a-vis, la CRRN 1 Băbeni, aproximativ 25 de rezidenţi erau 

afară, bucurându-se de vremea caldă. Mai mult, când o rezidentă a CRRTAN Băbeni a ieşit 

din clădirea centrului şi s-a îndreptat către poartă, portarul a avut o reacţie dură faţă de 

aceasta, trimiţând-o înapoi în clădire. 

1.8. După acest refuz, cei doi experți CRJ s-au deplasat vis-a-vis, la CRRN 1 Băbeni, unde 

în aşteptarea şefului de centru, experţii au fost invitaţi să aştepte (în stradă, pe drumul 

național ce traversează orașul Băbeni) până la revenirea acestuia în centru. Şeful centrului, 

domnul Stoicănoiu Gerard, a revenit în centru după aproximativ 20 de minute, şi a 

comunicat că a fost informat de directorul executiv adjunct al DGASPC Vâlcea, domnul 

Antonie Ceauşu, de prezenţa CRJ, primind ordin să nu permită accesul în unitate şi 

respectarea protocolului. La solicitarea CRJ de a înregistra un proces verbal în care să fie 

consemnată interdicţia accesului în centru şi refuzul de a respecta protocolul în vigoare, 

acesta a invitat echipa CRJ în biroul său, unde a purtat o discuţie informală, de aproximativ 

20 de minute, din care a rezultat că, dacă DGASPC Vâlcea nu s-ar opune prezenţei CRJ în 

centru, acesta nu ar avea nimic împotriva vizitei experţilor CRJ în CRRN 1 Băbeni, neavând 

absolut nimic de ascuns. Echipa a întocmit un proces verbal prin care a constatat refuzul 

conducerii de a facilita accesul în centru şi i l-a înmânat domnului Stoicănoiu Gerard (anexa 

nr. 2). 

1.9. În acelaşi interval de timp, o altă echipă a CRJ, formată tot din doi experţi, s-a 

deplasat la CRRN Măciuca unde au discutat prin gardul centrului cu doamna Smărăndoiu, 
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asistenta medicală şefă, care le-a comunicat experţilor că trebuie să ia legătura cu noul şef 

de centru pentru accesul în instituţie. Şeful de centru a revenit în unitate şi le-a comunicat 

experţilor CRJ că nu au acces în centru fără acordul conducerii DGASPC Vâlcea. 

1.10. Ca urmare a acestor refuzuri și a eforturilor eșuate de a comunica telefonic cu 

reprezentanții DGASPC Vâlcea și cu reprezentanți ai altor instituții și autorități locale și 

naționale, în jurul orelor 17.30, întreaga echipă de monitorizare a CRJ a ajuns la sediul 

DGASPC Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea, unde poarta instituţiei era închisă, programul de lucru 

terminându-se la orele 16.30. Din discuţiile purtate cu portarul instituţiei a reieşit că 

directorul executiv adjunct al institutiei, domnul Antonie Ceauşu, părăsise sediul cu 10 

minute înainte de sosirea echipei CRJ.  

1.11. A doua zi, în data de 28 martie 2017, la ora 09:30, echipa completă formată din cei 4 

experţi CRJ a revenit la CRRTAN Băbeni, împreună cu o echipă de televiziune a postului 

DIGI24. Timp de aproximativ 2 ore experţii CRJ au încercat, fără succes, să primească 

acceptul de a intra în CRRTAN Băbeni. În acest interval de timp echipa CRJ a efectuat 

repetate demersuri pentru a contacta telefonic conducerea DGASPC Vâlcea. Nici directorul 

executiv Nicolae Badea şi nici directorul executiv adjunct Antonie Ceauşu nu au putut fi 

contactaţi, angajații DGASPC Vâlcea afirmând în repetate rânduri că aceştia nu sunt în 

instituţie. Precizăm că, în afara repetatelor încercări eşuate de a comunica cu conducerea 

DGASPC Vâlcea, echipa CRJ, în efortul de a identifica o soluţie pentru a dobândi accesul în 

unitate, i-a contactat telefonic pe următorii: un consilier din cadrul Consiliului Judeţean 

Vâlcea, domnul Adrian Vlad Chiotan, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 

cu Dizabilităţi, domnul Mihai Tomescu, consilier la cabinetul ministrului muncii pentru 

problemele persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

domnul Cristian Mădălin Vasilcoiu, consilier comunicare la cabinetul ministrului muncii și 

justiției sociale.  Menţionăm că, în timp ce o parte a echipei CRJ încerca să identifice o 

persoană de legătură în autoritățile responsabile, la poarta CRRTAN Băbeni, doi experţi CRJ 

s-au deplasat la sediul CRRN 2 Băbeni, care este localizat în spatele CRRTAN Băbeni. Aici a 

avut loc o discuţie informală, deschisă şi civilizată cu şeful de centru, domnul Cristian Dima. 

Ca şi în celelalte cazuri menţionate, în urma acestei discuţii a rezultat că accesul experţilor 

CRJ este blocat în instituţie ca urmare a dispoziţiei conducerii DGASPC Vâlcea. Menţionăm 

că, şi în cazul CRRN 2 Băbeni, o mare parte a rezidenţilor erau afară, la soare, în timp ce, la 

CRRTAN Băbeni doar un rezident a fost văzut afară. 
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1.12. În cele din urmă, echipa CRJ s-a deplasat la sediul DGASPC din Râmnicu Vâlcea, 

pentru a continua eforturile de a iniția un dialog cu conducerea acestei instituţii. În jurul 

orei 13, echipa CRJ a ajuns la sediul DGASPC Vâlcea, unde a solicitat să fie primită de 

conducerea instituţiei. Portarul instituţiei a refuzat accesul oricărui reprezentant al echipei 

în instituţie, motivat de faptul că toată conducerea DGASPC Vâlcea lipseşte, nefiind 

prezentă în instituţie, şi niciunui angajat nu i-au fost delegate atribuţiile de reprezentare a 

instituţiei. În continuare, experţii CRJ s-au deplasat la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea 

pentru a solicita o audienţă la Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, cu scopul de a-l 

informa cu privire la situația excepțională creată și de a obține o mediere din partea 

acestuia. Având în vedere faptul că, la acel moment, Preşedintele Consiliului Judeţean se 

afla într-o şedinţă, în aşteptarea primirii în audienţă, experţii CRJ au revenit la sediul 

DGASPC Vâlcea iar de aici au fost îndrumaţi și s-au deplasat spre Compartimentul 

Management de Caz pentru Adulți și Monitorizare Servicii Sociale al DGASPC Vâlcea (aflat 

într-un imobil de apartamente, la o distanţă de aproximativ 1 km de sediul DGASPC), în 

speranţa că aici vor putea lua legătura cu un reprezentant al DGASPC Vâlcea care ar putea 

furniza informaţii despre starea rezidenţilor din centrul din Măciuca sau transferaţi în alte 

centre. Deoarece nu a răspuns nimeni la interfon, experții CRJ s-au reîntors la sediul 

Consiliului Judeţean Vâlcea, unde au fost primiţi într-o audienţă de câteva minute de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, care a precizat că, 

la acest moment, conducerea DGASPC Vâlcea este anchetată de Comisia de Disciplină 

constituită de Consiliul Judeţean Vâlcea, şi că acesta aşteaptă rezultatele organizată de 

Consiliul Judeţean în toate centrele rezidenţiale de recuperare de pe raza judeţului Vâlcea. 

1.13. La orele 14:08, 28 martie 2017, chiar în perioada de timp în care experţilor CRJ le 

era refuzat accesul în sediul DGASPC sub pretextul că directorii instituţiei nu sunt prezenți, 

DGASPC Vâlcea a transmis, pe faxul CRJ, adresa cu nr. 17967/28.03.2017, semnată de 

Directorul Executiv al DGASPC Vâlcea, domnul Nicolae Badea, document în care se 

menţiona că experţii CRJ nu dispuneau de documente care să le permită accesul în 

centrele de reabilitare din Băbeni şi Măciuca. Astfel, experţii CRJ s-au întors, la orele 16, la 

sediul DGASPC Vâlcea, pentru a discuta cu Directorul Executiv Nicolae Badea şi a depune 

protocolul în baza căruia CRJ are dreptul de a vizita CRRN Măciuca, CRRTAN Băbeni şi orice 

alt centru rezidenţial din structura DGASPC. Şi de această dată, deşi ne aflam în timpul 

programului de lucru al instituţiei, portarul instituţiei a interzis accesul afirmând că nu este 

permis accesul în instituţie, iar când i-a fost comunicat că este imperios necesar a fi depus 
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un document la registratura DGASPC Vâlcea, portarul a indicat locul din curtea DGAPSC în 

care este amplasată aceasta. Concomitent, portarul a apelat 112 pentru a chema poliţia 

sub motivul intrării neautorizate a experţilor CRJ în curtea DGASPC Vâlcea, la registratura 

instituţiei. La orele 16.30, un echipaj al Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea s-a prezentat 

la Registratura DGASPC Vâlcea, unde experții CRJ cu documentele de identitate, încercau 

să îi convingă pe angajaţi să înregistreze procesul verbal şi să ştampileze ordinele de 

deplasare. Echipajul de poliție a întocmit un proces verbal în care au fost consemnate atât 

cele menţionate de portarul instituţiei, cât şi de experţii CRJ. Membrii echipajului de poliţie 

au precizat experților CRJ că au fost solicitaţi pentru intrarea neautorizată a acestora în 

instituţie, precizând faptul că portarul a declarat că experţii au refuzat legitimarea. 

Precizăm şi subliniem faptul că, nici în ziua de 27 martie 2017 şi nici în ziua de 28 martie 

2017, experţilor  CRJ nu li s-a adus la cunoştinţă o procedură necesar a fi respectată pentru 

a primi accesul în DGASPC Vâlcea, nu au fost solicitate acte de identitate ci le-a fost 

comunicat clar, direct şi în repetate rânduri faptul că nu li se permite accesul în instituţie. 

 

2. Starea de drept: 

2.1. În privința argumentului DGASPC Vâlcea potrivit căruia experților CRJ nu li se 

permite accesul în CRRTAN Băbeni, CRRN Măciuca, și CRRN Băbeni nr. 1 și nr. 2 deoarece 

„nu au documente în acest sens”, facem următoarele precizări: 

2.1.1 Conform protocolului  nr. 1493/01.10.2013, încheiat intre CRJ și Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, actualul Minister al Muncii și Justiției Sociale, 

DGASPC Vâlcea are obligația de a permite accesul echipelor de monitorizare a CRJ în 

centrele mai sus menționate. În acest protocol, la art. 4, se prevede dreptul CRJ de a realiza 

vizite de monitorizare în centre rezidențiale care găzduiesc persoane cu dizabilități 

intelectuale. Art. 5 al protocolului prevede dreptul CRJ de a avea acces la orice documente 

relevante și de a lua interviuri rezidenților. Menționăm că protocolul este în vigoare la data 

curentă, nefiind denunțat de vreuna dintre părți conform art. 6 și 7 din acesta, fiind astfel 

reînnoit automat conform art. 6. 

2.1.2 Potrivit art. 4 alin. 2 lit. C pct. 9 din H.G. 12/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Muncii si Justiției Sociale, M.M.J.S. “îndrumă şi monitorizează activitatea 

autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a 
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furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale” astfel că protocolul încheiat se încadrează 

în sfera atribuțiilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

2.1.3 Obligația DGASPC Vâlcea de a permite accesul echipei de monitorizare în centre reiese și 

din art. 33 pct. 3 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care 

prevede că "Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilități și organizațiile care le 

reprezintă, vor fi implicate și vor participa pe deplin la procesul de monitorizare a 

implementării Convenției". Faptul că textul citat se referă și la vizite de monitorizare în 

centre rezidențiale a fost confirmat judiciar prin decizia nr. 224 A a Tribunalului București, 

pronunțată în dosarul nr. 48779/300/20122, prin care s-a confirmat dreptul de acces al CRJ 

într-un centru rezidențial administrat de DGASPC Sector 2 București, fiind respins apelul 

instituției pârâte. 

2.2. Cu privire la argumentul formulat de conducerea DGASPC Vâlcea, potrivit căruia 

protocolul nr. 1493/01.10.2013, încheiat intre CRJ și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice nu mai este valabil, menționăm răspunsul Guvernului 

României, înregistrat la Secretariatul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la data 

de 01.03.2017, în care se precizează că „Ministerul Muncii s-a obligat să ofere acces la 

toate informațiile referitoare la numărul și adresele centrelor de asistență socială, 

numărul persoanelor aflate în centre, tratamentul și condițiile de viață ale acestora, 

posibilitatea experților de a purta discuții private cu oricare dintre beneficiarii acestor 

centre pe perioada vizitelor în centre. Aceste prevederi au fost transmise către toate 

direcțiile de asistență socială și protecție a copilului din țară la momentul la care 

Protocolul a fost semnat.” Cu alte cuvinte, Guvernul României invocă existența 

protocolului pentru a sublinia colaborarea instituțiilor publice cu reprezentanții CRJ, aspect 

negat de autoritățile publice locale.  

2.3. Obligativitatea DGASPC Vâlcea de a permite accesul reprezentanților CRJ în centrele 

de reabilitare de la Băbeni și Măciuca (și în oricare alt centru din structura DGASPC Vâlcea) 

reiese din prevederile art. 33 al Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, potrivit cărora: „2. Statele părţi, în conformitate cu 

propriile sisteme juridice şi administrative, își vor menține, consolida, desemna sau stabili 

fiecare un cadru care să includă unul ori mai multe mecanisme independente, după cum 

este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei convenţii. La 

desemnarea sau stabilirea unui asemenea mecanism, statele părţi vor ține cont de 
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principiile referitoare la statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor omului. 3. Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi 

organizațiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa pe deplin la procesul de 

monitorizare.”  

2.4. Mai mult, așa cum a fost confirmat judiciar prin decizia nr. 224 A a Tribunalului 

București, pronunțată în dosarul nr. 48779/300/20122 prin textul juridic citat mai sus 

„Statul Român a convenit crearea unui mecanism independent prin care se urmărește 

promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a 

tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu 

dizabilități și promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă.” 

2.5. DGASPC Vâlcea are, potrivit dispozițiilor art. 6 lit.d din Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, funcția 

„de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au 

responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență 

socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfăşoară activități în 

domeniu.” Ori, refuzul directorului executiv al DGASPC  Vâlcea de a colabora cu experții CRJ 

în scopul verificării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități este în totală 

contradicție cu obligațiile pe care le are conform prevederilor citate mai sus. De altfel, 

domnul Nicolae Badea, director executiv al DGASPC Vâlcea, a menționat, în scurta 

convorbire telefonică avută cu unul dintre experții CRJ, că motivul pentru care CRJ nu 

poate intra în centrul CRRTAN Băbeni este acela că „din cauza CRJ  el este anchetat în acest 

moment”. 

În concluzie, considerăm ilegal refuzul nejustificat al DGASPC Vâlcea de a permite accesul 

experților CRJ în CRRN Măciuca, CRRTAN Băbeni, CRRN Băbeni nr. 1 și nr. 2 şi solicităm 

preşedintelui Consilului Judeţean Vâlcea, ministrului muncii şi justiţiei sociale, preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Prim-ministrul Guvernului României, 

tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili de încălcarea prevederilor protocolului 

încheiat de CRJ cu Ministerul Muncii.  

De asemenea, solicităm tuturor celor responsabili facilitarea accesului CRJ la rezidenţii aflaţi în 

prezent în centrul de recuperare din comuna Măciuca şi din celelalte centre în care au fost 

transferaţi, în scopul documentării modului în care drepturile acestora sunt respectate şi a 

facilitării accesului la justiţie al celor închişi în centre. 


