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Nr. CRJ 64/26.05.2020 

București, 26 mai 2020 

În atenția: Domnului Fati Grigore, Primar al Comunei Apahida, jud. Cluj 

Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  

  

 Stimate Domnule Primar, 

  

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o persoană juridică română, cu sediul 

în Bucureşti, str. Arcului nr. 19, sector 2, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin 

Sentinţa civilă nr. 276/18.12.1998 a Tribunalului Bucureşti, cod fiscal RO 11341550, cu 

numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 380/1998, reprezentată prin 

Georgiana Iorgulescu, în calitate de directoare executivă, ce are ca obiect de activitate 

protecţia drepturilor omului, în special a persoanelor cu dizabilități. 

La data de 25 mai 2020, orele 19:00, postul de televiziune PROTV a difuzat o știre 

privind o tânără de 23 de ani cu dizabilități, utilizatoare de fotoliu rulant, care a fost agresată 

și răsturnată în urma unui incident într-o stație de autobuz din Municipiul Cluj. 

Dumneavoastră, în calitate de Primar al Comunei Apahida, aţi avut mai multe declaraţii 

publice referitoare la aspecte care ţin de viaţa privată a victimei agresiunii. 

Centrul de Resurse Juridice a remarcat faptul că, în timp ce identitatea agresorului a 

fost protejată, au fost difuzate informații cu privire la comuna în care locuiește victima și alte 

date cu caracter personal ale acesteia care pot ajuta la identificarea ei. Dumneavoastră, în 

calitate de Primar al Comunei Apahida, aţi declarat în interviul televizat că victima “este cu 

accent agresiv și ea”, “are trei copii institutionalizați”, “beneficiază de ajutor de handicap”. 

Aceste informații nu au relevanță cu privire la agresiunea comisă asupra tinerei cu 

dizabilități, însă stigmatizează victima, femeie cu dizabilităţi, și o fac identificabilă. 

Declarația privind “accentul agresiv” al victimei, o femeie tânără cu dizabilități, utilizatoare 

de fotoliu rulant, justifică în mod voalat agresiunea, insinuând că aceasta a provocat 

agresiunea comisă asupra sa. 

Mai mult, fenomenul prin care este „arătată cu degetul” o persoană ce beneficiază de 

indemnizație de handicap sau ajutor social, indiferent de context, dar mai ales atunci când 

este victima unei agresiuni, este cu atât mai periculos cu cât victima este pusă în context 

local, chiar în comunitatea din care provine, comunitate care astfel este încurajată la reacții de 
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marginalizare și segregare a persoanei respective, prin prisma faptului că aceasta beneficiază 

de o indemnizație. 

Nu în ultimul rând, informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei 

anumite persoane constituie date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care au fost 

anonimizate, dar pot fi utilizate pentru identificarea unei persoane rămân date cu caracter 

personal și sunt vizate de RGPD. 

În contextul prezentat, vă rugăm să ne comunicați, în baza Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, următoarele informații: 

1.  Care este numărul persoanelor cu dizabilităţi de pe raza comunei Apahida şi câte dintre 

acestea sunt femei şi au minori în îngrijire? 

2.  În concret, care este numărul, durata şi tipul serviciilor de asistenţă socială, sprijin în luarea 

unei decizii, reabilitare și educație parentală furnizate de Serviciul de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei Apahida, victimei agresiunii, tinerei de 23 de ani, utilizatoare de fotoliu 

rulant din comuna Apahida, în ultimii doi ani? 

3. Ce măsuri concrete au fost luate de către Primăria Apahida pentru a preveni 

instituționalizarea celor trei copii ai acesteia?  

4.  Ce măsuri au fost luate pentru prevenirea violenței împotriva persoanelor cu dizabilități? 

Vă adresăm rugămintea de a ne furniza informațiile solicitate în format electronic, la 

adresa de e-mail ioana.iliescu@crj.ro sau office@crj.ro.  

Vă mulțumesc. 

Cu stimă,  

  

Ioana Iliescu 

Coordonator de Proiect 

Centrul de Resurse Juridice 

 
 


