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Aplicarea abuziva a metodelor de restrictionare a libertatii de miscare a copiilor cu 
dizabilitati mintale din centrele de plasament  

 

 

Bucuresti, 26 Februarie 2008 - Centrul de Resurse Juridice (CRJ) solicita Guvenului Romaniei sa adopte masuri 
urgente in vederea asigurarii respectarii drepturilor fundamentale ale copiilor cu dizabilitati mintale aflati in centrele de 
plasament din Romania. Aceasta cu atat mai mult cu cat imaginile difuzate de mass media referitoare la cazul copilului cu 
dizabilitati mintale din Arad asupra caruia au fost aplicate masuri de restrictionare a libertatii de miscare (in mod abuziv)  
confirma din nou observatiile din rapoartele de monitorizare realizate de catre reprezentantii CRJ in institutiile de 
protectie a copilului cu dizabilitati mintale in perioada 2005-2007.  
 
Reactiile reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), ai celor din Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul Arad dar si a presedintelui Consiliului Judetean Arad, fie 
de a contesta, fie de a aproba sub rezerva legii, aplicarea unor astfel de metode de imobilizare a copiilor cu dizabilitati 
mintale, nu folosesc nici reabilitarii copiilor cu dizabilitati mintale ale caror drepturi sunt chemati sa le apere, nici 
reformei in domeniul protectiei copiilor cu dizabilitati mintale din centrele de plasament. In conformitate cu art. 62 alin. 
(2) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, drepturile si indatoririle parintesti fata de 
copilul  pentru care s-a luat masura de protectie a plasamentului se exercita de catre presedintele Consiliului judetean. In 
ceea ce priveste „contentia fizica” asa cum este ea prevazuta in Principiile ONU pentru protectia persoanelor cu boli 
mintale si in normele de aplicare a legii sanatatii mintale, nu poate fi aplicata decat intr-o unitate de asistenta medicala 
autorizata, „prin mijloace specifice protejate, care nu produc vatamari corporale si nu poate fi folosita ca 
pedeapsa sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal sau de tratament” (art. 21. din normele de aplicare a legii, 
O.M.S. 372/2004). Prin urmare, angajatii centrului de plasament au aplicat in mod abuziv masura imobilizarii copilului. 
 
CRJ atrage atentia asupra faptului ca „Standardele minime obligatorii de tip rezidential” nu garanteaza punerea in aplicare 
in mod corect a Principiilor ONU mai sus mentionate, ANPDC anuntandu-si intentia de a modifica aceste standarde cu 
mai bine de un an in urma. Ca un exemplu, prin aceste standarde interne, personalului de ingrijire i se acorda libertatea de 
a aplica masuri de natura sa restrictioneze libertatea de miscare a unui copil, fara insa a fi pregatit profesional pentru un 
asemenea act: „personalul poate utiliza masuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare, etc) numai ca ultima solutie de prevenire sau 
stopare a vatamarii copilului” (standardul 19, http://www.copii.ro/content.aspx?id=45, pg. 35).  
 
Situatii in care integritatea fizica si psihica a copiilor cu dizabilitati mintale a fost pusa in pericol au fost intalnite in foarte 
multe dintre centrele de plasament monitorizate prin vizite neanuntate de catre reprezentantii CRJ inca din anul 2005, iar 
din discutiile cu personalul prezent si intevievat a reiesit ca acestia nu cunosteau prevederile minimale cu privire la 
„contentionarea fizica” a copiilor. De altfel, intr-un raport lansat in aprilie 2007 de catre Asociatia „Children’s High Level 
Group” si realizat si cu fonduri alocate de Guvernul Romaniei se mentionau printre problemele privind calitatea relatiilor 
dintre personal si copii, si prezenta unor practici necorespunzatoare cum ar fi imobilizarea copiilor” („Evaluarea 
institutiilor pentru copiii cu dizabilitati din Romania”, pg. 40).  
 
Persoana de contact:  
Georgiana Pascu, Program Manager, Centrul de Resurse Juridice,  tel: 212 05 90, mobil: 0729 881 159 , e-mail: 
gpascu@crj.ro
 
Rapoarte CRJ privind situatia copiilor cu dizabilitati mintale:  
http://www.crj.ro/files/RaportCRJUNICEF.pdf  
http://www.crj.ro/files/RaportCRJ6Iulie.pdf  
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