
Către: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției privind Drepturile Persoanelor cu

Dizabilități

Adresa: Str. Nerva Traian, nr 3, sector 3, Bucureşti

E-mail: consiliuldemonitorizare@gmail.com

Ref.: Revenire solicitare în baza Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informațiile de interes

public

                

Bucureşti, 14 Noiembrie 2018

Stimate domnule preşedinte Florinel Butnaru,

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice revine la solicitarea sa formulată în baza Legii nr.

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la data de 03.07.2018 şi retransmisă la

data de 24.07.2018, înregistrată cu nr. de intrare 855/24.07.2018 de către Consiliul de Monitorizare.  

Precizăm că  nu am primit un răspuns din partea instituţiei pe care o conduceţi nici la petiţia

înregistrată la Consiliul de Monitorizare cu nr. 1075/ 18.09.2018 privind încheierea unui protocol de

colaborare în baza articolului 4, lit i) din Legea nr. 8/2016 şi a art. 33 alin. 3 din Legea 221 din 2010

pentru ratificarea Convenţiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice este o persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti,

str. Arcului nr. 19, sector 2, cod fiscal R11341550, cu numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor

şi Fundaţiilor 380/1998, reprezentată prin Georgiana Iorgulescu, în calitate de directoare executivă, ce

derulează încă din 2003 programul „Pledoarie pentru demnitate” privind protecţia drepturilor

persoanelor cu dizabilităţi psihosociale si intelectuale institutionalizate: http://www.crj.ro/pledoarie-

pentru-demnitate/ . 

Astfel, vă rugăm să ne comunicați, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public, următoarele informații:

1. Lista nominală a inspectorilor de specialitate ai Consiliului de monitorizare incluzând

Curriculum Vitae ale acestora. Menționăm că nu solicităm date cu caracter personal, datele

cu caracter personal putând fi anonimizate (cum sunt spre exemplu CNP, adresă şi număr

de telefon. etc).

2. Lista nominală a experţilor independenţi selectaţi conform art. 14 din Legea nr.8/2016

privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu
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dizabilități, indicând organizaţia care i-a desemnat, Curriculum Vitae ale acestora, data la

care au fost contractaţi şi instituţiile monitorizate. Menționăm că nu solicităm date cu

caracter personal, datele cu caracter personal putând fi anonimizate (cum sunt spre

exemplu CNP, adresă şi număr de telefon, etc).

3. Denumirile instituțiilor din județul Sibiu vizitate de către Consiliul de Monitorizare în

cursului anului 2018, rapoartele privind vizitele de monitorizare efecuate în județul Sibiu,

membrii echipei de monitorizare şi recomandările efectuate de către Consiliul de

Monitorizare cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în

instituțiile vizitate.

4. Rapoartele privind vizitele de monitorizare efectuate de către Consiliul de Monitorizare

în facilități de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu

dizabilități, precum şi spitale/secții de psihiatrie, conform art. 10 din Legea nr.8/2016

privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu

dizabilități. Vă rugăm să precizaţi membrii echipei de monitorizare pentru fiecare raport în

parte. Menționăm că nu solicităm date cu caracter personal, datele cu caracter personal

putând fi anonimizate.  

5. Cazurile de încalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul instituțiilor

prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 despre a căror existență Consiliul de

Monitorizare a luat la cunostiință în urma vizitelor de monitorizare efectuate. Vă rugăm

să indicați care sunt aceste cazuri (numărul lor, natura încălcărilor, instituțiile în care au

avut loc, modul în care Consiliul de Monitorizare a luat la cunostiință despre existența lor,

dacă făptuitorul este un angajat al centrului, un alt beneficiar sau un terț). Menționăm că

nu solicităm date cu caracter personal, datele cu caracter personal putând fi anonimizate. 

6. Notificările de deces transmise conform art. 13 din Legea nr.8/2016 către instituțiile

prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 primite şi analizate de către Consiliul de

Monitorizare, indicând cazurile  în care au fost sesizate organele judiciare de către

Consiliul de Monitorizare în vederea efectuării autopsiei medico-legale, potrivit art.4

pct.g) din Legea nr.8/2016. Vă rugăm să ne comunicați numărul acestor cazuri pentru

fiecare instituție. Menționăm că nu solicităm date cu caracter personal, datele cu caracter

personal putând fi anonimizate.  

7. Numărul deceselor ce ar fi putut surveni/survenite în urma unor fapte de natură

penală despre a căror existență Consiliul de Monitorizare a luat la cunostiință în urma

efectuării autopsiei medico-legale. Vă rugăm să ne comunicați numărul acestor cazuri



pentru fiecare instituție. Menționăm că nu solicităm date cu caracter personal, datele cu

caracter personal putând fi anonimizate.  

8. Cazurile  în care Consiliul de Monitorizare a sesizat organele judiciare competente

atunci când au existat indicii cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

prin fapte de natură penală (în special decese), conform art. 4 pct. d) din Legea nr.8/2016.

Vă rugăm să ne comunicați numărul acestor sesizări, stadiul lor, instituțiile vizate,

numărul fiecărui dosar şi instanţa la care a fost înregistrat. Menționăm că nu solicităm date

cu caracter personal, datele cu caracter personal putând fi anonimizate.  

9. Cazurile  în care Consiliul de Monitorizare a sesizat autoritatea competentă legal să

dispună sancțiuni disciplinare sau contravenționale ori să suspende, să retragă şi să

anuleze acreditarea instituțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazurile de încalcare a

drepturilor persoanelor cu dizabilități, conform art. 4 pct.e) din Legea nr.8/2016. Vă rugăm

să ne comunicați numărul de înregistrare al fiecărei sesizări, stadiul lor şi instituțiile

vizate. Menționăm că nu solicităm date cu caracter personal, datele cu caracter personal

putând fi anonimizate.  

10. Fotocopii ale recomandărilor efectuate de către Consiliul de Monitorizare organelor

competente cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în

instituțiile prevăzute la art. 2 alin.(2) din Legea nr.8/2016, conform art. 4 pct. b).

11. Metodologia de lucru a Consiliului de Monitorizare în cazul luării la cunostiință despre

existența cazurilor de încălcări ale drepturilor beneficiarilor în centrele de tip rezidenţial

pentru minori şi adulţi cu dizabilităţi şi metodologia de lucru în ceea ce priveşte cazuri de

deces ale beneficiarilor, atunci când există indicii că acesta a survenit în urma unei fapte

de natură penală.

12. Date statistice sau informaţii detinute de către Consiliul de Monitorizare cu privire la

infracţiuni de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile (traficul de persoane,

exploatarea cerşetoriei, proxenetism, folosirea serviciilor unei persoane exploatate,

supunerea la muncă forţată sau obligatorie) sau cazuri documentate de infracţiuni contra

libertăţii şi integritaţii sexuale (viol, agresiune sexuală, hărţuirea sexuală, etc.) comise

împotriva unor persoane beneficiari (sau foşti beneficiari) ai centrelor de tip rezidenţial

pentru persoane cu dizabilităţi (CRRN, CITO, CIA, centre de plasament, apartamente,

locuinţe protejate, case de tip familial, etc.)?  Menționăm că nu solicităm date cu caracter

personal, datele cu caracter personal putând fi anonimizate.  

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a ne furniza informațiile solicitate în format

electronic, la adresa de e-mail ioana.iliescu@crj.ro si gpascu@crj.ro . 
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Vă mulțumesc.

Cu considerație, 

Georgiana Pascu

Manager de program 

„Pledoarie pentru demnitate”

Centrul de Resurse Juridice

Persoana de contact: Ioana Iliescu, Project Officer, Centrul de Resurse Juridice, ioana.iliescu@crj.ro ,

T : +40 21 212 0690   F : +40 21 212 0519
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