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 Nr. 37/25.03.2020 

Către: Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă  

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

public 

                  Bucuresti, 25 martie 2020

     

Stimate domnule ministru, 

 

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 are ca obiect de activitate protecţia drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi. Centrul de Resurse Juridice derulează din anul 2003 un program naţional de 

promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţiile de protecţie socială şi 

medicală, publice sau private. 

În contextul pandemiei COVID-19 persoanele cu dizabilități și vârstnicii care locuiesc 

în centrele rezidențiale și în azilele din România reprezintă cea mai vulnerabilă categorie 

socială. În raport cu aceste aproximativ 30.000 de persoane (care locuiesc în aproape 1000 de 

instituții, unele cu peste 300 de rezidenți, uneori 15 într-o cameră), trebuie instituite măsuri 

urgente și speciale care să diminueze riscul îmbolnăvirii cu Covid-19. România riscă să se 

confrunte cu o criză nu numai ca urmare a vechilor deficiențe din sistemul de sănătate, dar și 

din cauza suprapopulării secțiilor și spitalelor de psihiatrie, a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele cu dizabilități, a condițiilor proaste de igienă și de îngrijire și neraportării 

infecțiilor respiratorii din aceste instituții, a subdimensionării cu profesioniști a serviciilor 

sociale și medicale, a lipsei alternativelor la instituționalizare, a aplicării incorecte a 

dispozițiilor internării nevoluntare, a neprioritizării domeniului psihiatriei de către guvernanți, 

a lipsei serviciilor de telemedicină în psihiatrie, a lipsei instrumentelor de petiționare și 

cercetare eficientă a plângerilor și a deceselor, a lipsei monitorizării periodice și independente 

a acestor instituții. Este vorba de supraviețuirea a cel puțin 30.000 de persoane cu 

dizabilități instituționalizate, pacienți la psihiatrie și vârstnici plasați în peste 1000 de 

instituții și a aproape un milion de persoane cu dizabilități în toată țara. 

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

informațiile de interes public: 
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1. Cine este persoana responsabilă în CNSSU pentru asigurarea integrării măsurilor 

specifice destinate protecției persoanelor cu dizabilități și a celor cu probleme de 

sănătate mintală instituționalizate (aprox. 30.000), precum și a persoanelor cu 

dizabilități care trăiesc în comunitate (aprox. 800.000 persoane cu dizabilități)? 

2. Există în CNSSU un reprezentant al Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități, Copil și Adopție? 

3. Există în CNSSU un reprezentant al Comisiei de Psihiatrie a Ministerului Sănătății 

sau a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog din subordinea 

aceluiași minister? 

4. Care este bugetul alocat pentru achiziționarea de materiale igienico-sanitare, 

echipamente de protecție pentru personalul care lucrează în centrele rezidențiale 

pentru persoanele cu dizabilități, centrele de plasament pentru minori și azilele 

pentru vârstnici? 

5. Ordinul Ministrului Sănătății privind Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor, 

în contextul pandemiei COVID-19. 

6. Ordinele adoptate de Ministerul Sănătății pentru pregatirea şi organizarea spitalelor 

pe perioada pandemiei COVID – 19. 

 

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.  

 

Ioana Iliescu 

Ofițer de Proiect 

Centrul de Resurse Juridice 

0722 442 563 
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