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      Nr. 68/28.02.2023 

Către: Guvernul României 

 

Domnului NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI  

 

 

 Stimate domnule Prim-Ministru, 

 
Centrul de Resurse Juridice/CRJ, organizaţie neguvernamentală de drepturile omului, 

înfiinţată în anul 1998 de Open Society Foundation, 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 11341550, cu numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 380/1998, în cadrul programului „Pledoarie pentru demnitate” prin Georgiana Pascu, 

în calitate de Manager de program,  

 

Având în vedere: 

 Numeroasele condamnări ale României la CEDO în materia încălcării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități (sancționarea unor situații extrem de grave precum – legarea, 

lipsa accesului efectiv la justiţie, ineficienta cercetare a cauzelor deceselor, privarea 

arbitrară de libertate, licitarea pe internet de către autorităţile publice locale a „unor loturi de 

persoane” şi lăsarea acestora fără apărare în grija unor operatori economici privaţi) precum 

și obligația Guvernului României de a executa hotărârile CEDO în materia drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale prin elaborarea şi transmiterea 

Comitetului de Miniştri de la Strasbour a unui Plan Național de Acțiune pentru prevenirea 

condiţiilor inumane, degradante şi a relelor tratamente în spitale de psihiatrie și în centre 

rezidențiale; 

 Rapoartele CRJ din judeţul Ilfov care vin în completarea sutelor de sesizări adresate 

autorităţilor publice şi instanţelor de judecată în ultimele două decenii,  încălcări grave ale 

drepturilor omului în aceste instituţii privative, respectiv: 

 la data de 7 septembrie 2022 - la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Gabriel cel Viteaz” - Voluntari, jud. 

Ilfov; 

 la data de 7 septembrie 2022 și respectiv 1 noiembrie 2022 la Centrul de 

Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Armonia” - 
Afumați, jud. Ilfov; 

 perioada septembrie – noiembrie 2022 la Centrul Rezidențial de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Dependente „Casa Cora” - Voluntari, jud. Ilfov; 

În urma cărora au fost întomcite mai multe Rapoarte de monitorizare în care au fost cuprinse 

o serie de nereguli și încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități costatate la 

fața locului  

 

și  

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-solidaritatii-sociale
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 Deși au fost sesizate toate instituțiile implicate sau cu competența în materie 

(MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, AUTORITATEA NAŢIONALĂ 

PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, AGENȚIA 

NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI (DGASPC) ILFOV, DGASPC 

SECTOR 3) cu privire la neregulile constatate și am solicitat expres să fie luate măsuri 

astfel încât să fie protejate drepturile persoanelor instituționalizate – deși termenul legal a 

expirat, fie nu am recepționat niciun fel de răspuns fie răspunsurile recepționate au fost 

întru totul evazive, superficiale sau neîntemeiate, relevând situații diametral opuse față de 

cele constatate de echipa CRJ la fața locului. Precizăm că am depus și plângeri penale cu 

privire la aspectele constatate, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. 

 

Formulăm prezenta: 

SESIZARE 

 

Prin intermediul căreia solicităm să preluați coordonarea demersurilor demarate de către CRJ 

așa cum acestea au fost anterior enumerate, în contextul în care nu am identificat un alt for superior 

care să îşi asume coordonarea unei comisii care să cerceteze şi să corecteze cauzele instituţionale de 

la nivel central şi local care de peste două decenii favorizează apariţia abuzurilor în instituțiile 

sesizate în speță, şi lasă fără apărare zeci de mii de persoane cu dizabilităţi, minori, adulţi şi 

vârstnici.  

Credem că sancţionarea pe calea justiţiei penale nu este singurul instrument la îndemâna statului 

penal. În primul rând pentru că multe dintre aceste procese durează de peste zece ani şi în al doilea 

rând pentru că valul de prescripţii din ultimele două luni, ne-au arătat cât de puţin contează în faţa 

justiţiabililor viaţa persoanelor cu dizabilităţi şi a vârstnicilor. Sunt sute de persoane care au fost 

bătute, traficate, violate, înfometate, legate, sechestrate şi pentru care nimeni nu răspunde penal.  

Un exemplu recent în această materie este directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bihor care împreună cu echipa de educatori, asistenţi sociali şi manageri a 

permis abuzul fizic asupra mai multor minori dintr-un centru de plasament din Oradea, fapte 

denunţate de CRJ în urma unei vizite de monitorizare inopinate din octombrie 2003.  De curând, 

prin pronunţarea hotărârii prescripţiei răspunderii penale în acest dosar, toate persoanele au fost 

reîncadrate pe funcţiile publice cu plata drepturilor din urmă. Amintim că o situație similară a fost 

constatată și recent, în privința azilului din Păulești, Prahova. 

Îngrijorarea Centrului de Resurse Juridice este că atât timp cât la cel mai înalt nivel, instituţia 

Primului-ministru, această chestiune nu devine o prioritate, vom continua să asistăm la moartea în 

condiţii suspecte şi la supunerea la tratamente rele, inumane şi degradante a zeci de mii de 

persoane. Lipsa unei mecanism de coordonare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

intelectuale şi/sau psihosociale închise în centre şi spitale, la nivelul instituţiei Guvernului 

României, permite ca autorităţile publice centrale aflate în coordonarea unor ministere, să ignore 

abuzurile sau şă îşi paseze responsabilitatea, timp în care oamenii suferă sau mor.   

 

https://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/rapoarte-de-monitorizare/vizita-de-monitorizare-centrul-de-plasament-pentru-copii-cu-probleme-psihosociale-din-oradea/
https://www.crj.ro/userfiles/editor/files/sesizare.pdf
https://www.crj.ro/userfiles/editor/files/sesizare.pdf
https://www.g4media.ro/patroana-azilului-din-paulesti-acuzata-ca-tinea-legati-de-pat-batranii-scapa-de-pedeapsa-dupa-zece-ani-de-ancheta-din-cauza-prescrierii-faptelor-unii-dintre-batrani-erau-grav-bolnavi-plini-de-ran.html
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Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin (1) din Lg. 8/2016 Autoritatea Naţională 

pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilităţi este instituția responsabilă pentru coordonarea 

implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi dar şi a 

licenţierii furnizorilor de servicii sociale totodată, această instituție aflându-se în subordinea 

Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, fapt ce face imposibilă sancționarea instituțiilor 

centrale (ex. Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății) de către una inferioară, chiar subordonată 

acesteia. De altfel, la şapte ani de la stabilirea acestei responsabilităţi în sarcina unei autorităţi 

centrale, nu avem o hotărâre de guvern pentru funcţionarea Mecanismului naţional de coordonare 

de la nivelul Guvernului.  

art. 15 alin (1) „În scopul îndeplinirii prevederilor art. 33 alin. (1) din Convenţie se desemnează 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în calitate de Mecanism de coordonare 

privind implementarea Convenţiei” coroborate cu cele ale art. 4 lit. e) „Pentru realizarea scopului 

său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor 

legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale 

independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii: e) sesizează autoritatea 

competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să 

retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazurile de încălcare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;” 

Totodată, reamintim că anul trecut Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, instituție 

mandată cu supervizarea executării hotărârilor CEDO, a solicitat în mod repetat la București 

adoptarea unui PlanNațional de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în spitale de 

psihiatrie și în centre rezidențiale, România fiind pusă în întârziere din 2012. Totodată, în toamna 

trecută, o altă entitate aflată în coordonarea Consiliului Europei, Comitetul european pentru 

prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) a vizitat 

inopinat mai multe spitale de psihiatrie și centre rezidențiale, unde s-a concentrat asupra 

tratamentului celor mai acutizați pacienți și al pacienților cronici pe termen lung. 

Față de cele anterior arătate, avem respectuoasa solicitare să: 

 Constatați existența unei reale diferențe de forțe între instituțiile obligate să ia măsuri 

în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și instituția desemnată în 

calitate de Mecanism de coordonare și control și pe cale de consecință să dispuneți 

realizarea demersurilor ce se impun pentru remedierea unei asemenea situații cu totul 

absurde; 

 Constatați că deși prin lg. 8/2016 a fost creat un cadru legislativ pentru implementarea 

Convenției, acesta este întru totul inoperațional, motiv pentru care solicităm implicarea 

dumneavoastră pentru ca Mecanismul să devină funcțional și să poată sancționa 

instituțiile responsabile în materie; 

 Constatați faptul că mai mulți jurnaliști de investigație s-au implicat în identificarea 

abuzurilor realizate la adresa drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate în 

centre (în special) private, scoțând la iveală „parteneriate suspecte” între anumiți 



 
  

 
justiție. demnitate. egalitate.                                                                                                                 STR. ARCULUI 19, SECTOR 2, 021032, BUCUREȘTI 

 TELEFON: (+40) 21-212.06.90, (+40) 21-212.05.20   |   FAX: (+40) 21-212.05.19 

OFFICE@CRJ.RO   |    WWW.CRJ.RO   |   FACEBOOOK.COM/CRJro 

 

operatori economici și factori politici din Ministerul Familiei și Ministerul Muncii, 

astfel, în mod insistent, va solicităm implicarea pentru a stopa astfel de comportamente 

și pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie cu adevărat respectate. 

În  susținerea celor anterior menționate, vă rugăm să găsiți atașat prezentei următoarele: 

1. Raport de monitorizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi „Sfântul Gabriel cel Viteaz”; 

2. Articol de presă privitor la centrul - „Sfântul Gabriel cel Viteaz” 

3. Raport de monitorizare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități „Armonia” 

4. Articol de presă privitor la centrul - „Armonia”; 

5. Raport de monitorizare Centrul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă Persoane 

Dependente „Casa Cora” 
6. Articol de presă privitor la centrul - „Casa Cora”. 

 

Avem respectuoasa rugăminte, ca ulterior recepționării și înregistrării prezentei adrese să ne 

comunicați prin e-mail numărul de înregistrare al acesteia. 

Pentru orice detalii suplimentare sau informații care v-ar fi de folos vă stăm la dispoziție. 

  

Cu considerație, 

Centrul de Resurse Juridice 

Manager de program 

Georgiana Pascu 

https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2023/01/Raport-de-monitorizare-Sfantul-Gabriel-cel-Viteaz-3.pdf
https://www.investigatiimedia.ro/investigatii/gabriela-cea-viteaza
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2023/02/Raport-de-monitorizare-Centrul-%E2%80%9EArmonia-Ilfov.pdf
https://www.investigatiimedia.ro/investigatii/armonia-oamenilor-gabrielei-firea
https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2023/02/Raport-de-monitorizare-Casa-Cora-Ilfov-1.pdf
https://www.investigatiimedia.ro/investigatii/lagarele-cristinei

