
Prezentul raport se bazează pe temele vizitei

Comisarului și se concentrează asupra următoa -

relor aspecte: 

Drepturile persoanelor cu dizabilități 

Comisarul este profund preocupat de numărul

foarte mare de instituții pentru persoane cu

dizabilități, inclusiv copii, în pofida obiectivelor

de dezinstituționalizare stabilite de guvern. Sunt

îngrijorătoare în special numeroasele rapoarte

privind condițiile de trai inadecvate, margi -

nalizarea socială și relele tratamente cu care se

confruntă copiii și adulții cu dizabilități în

instituții, precum și cele privind lipsa accesului la

justiție pentru aceste persoane. 

Autoritățile române sunt invitate să elaboreze,

cu implicarea activă a persoanelor cu dizabilități,

un plan cuprinzător pentru înlocuirea instituțiilor

cu servicii comunitare, în deplină conformitate cu

articolul 19 din Convenția Organizației Națiunilor

Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități

(UNCRPD). Îndrumări utile în această privință

sunt furnizate în Planul de acțiune pentru

persoanele cu dizabilități 2006-2015 al Consiliului

Europei. În același timp, se subliniază faptul că

existența unei dizabilități nu poate justifica o

măsură privativă de libertate și că orice privare de

libertate sau utilizare a forței împotriva unor

persoane cu dizabilități trebuie să fie în deplină

conformitate cu articolele 3 și 5 din Convenția

europeană a drepturilor omului (CEDO). Toate

acuzațiile privind acte ilegale, în special cele care

constituie încălcări grave ale drepturilor omului,

comise împotriva unor persoane care trăiesc în

instituții, trebuie să fie investigate prompt și

eficient, iar persoanele responsabile trebuie să fie

deferite justiției. În acest scop, este necesar ca

autoritățile să asigure accesul efectiv al

persoanelor cu dizabilități la toate procedurile

legale care le privesc. În acest context, se solicită

în mod ferm autorităților să instituie un mecanism

național de prevenire eficient, așa cum prevede

Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii

și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,

inumane sau degradante (OPCAT). 

Comisarul este preocupat de numeroasele

obstacole în calea unei vieți independente cu care

se confruntă persoanele cu dizabilități, inclusiv

accesibilitatea redusă la mediul construit și la

principalele servicii deschise sau furnizate

publicului. De asemenea, persoanele cu diza -

bilități din România continuă să fie afectate de o

rată excesiv de ridicată a șomajului și să se

confrunte cu dificultăți serioase în accesul pe piața

muncii în condiții de egalitate cu celelalte

persoane. Se solicită în mod ferm autorităților să

îmbunătățească nivelul general de accesibilitate a

mediului și a serviciilor și să modifice legislația

și practicile existente astfel încât să asigure

accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la

piața muncii. 

Comisarul Muižnieks constată cu îngrijorare că

persoanele cu dizabilităţi din România pot fi

lipsite în totalitate de capacitate juridică şi de o

serie de drepturi, inclusiv dreptul de a vota şi de a

fi ales. Autorităţilor li se solicită să alinieze pe

deplin şi în mod efectiv legislaţia şi practicile

naţionale cu standardele cuprinse în UNCRPD şi

cu jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a

Drepturilor Omului (denumită în continuare

„Curtea”), pentru a se asigura că persoanele cu

dizabilităţi beneficiază de capacitate juridică în

condiţii de egalitate cu celelalte persoane în toate

aspectele vieţii.

Faptul că o mare parte dintre copiii cu diza bi -

lităţi sunt educaţi în conformitate cu programe

speciale, în şcoli speciale sau de masă, îl preocupă

în mod special pe Comisar. La fel de îngrijorătoare

sunt nivelurile scăzute de accesibilitate a insti -

tuţiilor de învăţământ superior pentru studenţii
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adulţi cu dizabilităţi. Se solicită în mod ferm

autorităţilor să promoveze educaţia incluzivă, să

stabilească obiective ambiţioase pentru transferul

copiilor cu dizabilităţi din învăţământul special în

cadrul celui de masă şi să asigure accesibilitatea

tuturor instituţiilor de învăţământ pentru

persoanele cu dizabilităţi. 

În sfârşit, Comisarul salută ratificarea de către

România a UNCRPD în anul 2010. Cu toate

acestea, este îngrijorat de faptul că desfiinţarea în

acelaşi an a Autorităţii Naţionale pentru

Persoanele cu Handicap a afectat buna punere în

aplicare a UNCRPD, atât la nivel legislativ, cât şi

în practică. Autorităţilor li se solicită să asigure

participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi

şi a ONG-urilor naţionale de specialitate în

procesul de elaborare a Strategiei naţionale pentru

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

2014-2020, în conformitate cu standardele

cuprinse în UNCRPD. 

Drepturile copilului 

Comisarul este profund îngrijorat de numărul

mare de copii abandonaţi care trăiesc în România,

dintre care aproximativ 80 000 sunt lăsaţi în urmă

de părinţi migranţi care lucrează în străinătate.

Comisarul este la fel de îngrijorat de situaţia a cel

puţin 6 000 de copii ai străzii din ţară, care sunt

grav afectaţi de excluziune socială, de violenţă şi

de abuzuri. Comisarul este în mod special

preocupat de faptul că acest fenomen este transmis

peste mai multe generaţii. Este necesar ca

autorităţile să îşi intensifice eforturile pentru a

preveni abandonul copiilor şi pentru a reduce

numărul de copii care trăiesc pe străzi. Trebuie

luate măsuri urgente pentru a se garanta că copiii

străzii au acces efectiv la educaţie, la servicii de

sănătate, la adăpost şi la hrană. Autorităţile trebuie

să sprijine reintegrarea copiilor abandonaţi în

familiile lor şi să ofere îngrijire alternativă atunci

când acest lucru este în interesul superior al

copilului. 

Comisarul este în mod special preocupat de

instituţionalizarea unui număr mare de copii,

inclusiv copii cu dizabilităţi, de caracterul

inadecvat al îngrijirii acordate acestora în

instituţii, precum şi de lipsa unor programe de

tranziţie spre viaţa adultă. Se solicită în mod ferm

autorităţilor să demonstreze un angajament

puternic faţă de dezinstituţionalizarea serviciilor

de protecţie a copilului şi să continue să dezvolte

măsurile de protecţie alternativă deja în vigoare.

Până la dezinstituţionalizare, autorităţile ar trebui

să adopte măsuri care să garanteze că drepturile

copiilor la respectarea demnităţii lor şi a

integrităţii lor fizice sunt pe deplin respectate şi

că părinţii sunt sprijiniţi în vederea reintegrării

copiilor în familie şi în societate. 

Comisarul salută prevederile noului Cod penal

prin care este eliminată, începând de la 1 februarie

2014, pedeapsa cu închisoarea pentru minori,

precum şi introducerea unui evantai mai larg de

măsuri educative pentru copiii aflaţi în conflict cu

legea. Cu toate acestea, Comisarul regretă lipsa de

pregătire a autorităţilor pentru punerea în aplicare

a acestor măsuri noi. El observă cu preocupare

perpetuarea prezenţei copiilor în penitenciare sau

în condiţii similare cu cele din penitenciare, fără

acces adecvat la educaţie. Se solicită în mod ferm

autorităţilor să facă tot posibilul pentru a-şi pune

practicile în deplină concordanţă cu noua

legislaţie şi pentru a se asigura că copiii nu mai

sunt ţinuţi în penitenciare sau în alte locaţii

similare. 

Comisarul ia act cu interes de procesul de

reformă început de România în ultimii ani în ceea

ce priveşte organizarea sistemului de justiţie

pentru minori. Comisarul încurajează eforturile

autorităţilor în acest domeniu şi le solicită în mod

ferm să continue formarea sistematică a tuturor

membrilor personalului implicat în administrarea

justiţiei pentru minori, pentru a asigura o abordare

armonizată a problemelor care îi privesc pe

minori. 

În sfârşit, Comisarul salută reînfiinţarea,

începând din aprilie 2014, a Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

şi solicită în mod ferm Guvernului României să

aloce resurse adecvate pentru a asigura funcţio -

narea efectivă a acesteia. Comisarul îndeamnă

autorităţile să asigure participarea largă a societăţii

civile la elaborarea noului document strategic

privind protecţia copiilor şi prioritizarea

interesului superior al copilului în toate măsurile

avute în vedere.

Drepturile romilor 

Comisarul este în mod special preocupat de

persistenţa antiţigănismului instituţionalizat din

România, caracterizată prin retorica virulentă
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împotriva romilor în discursul public, inclusiv la

cel mai înalt nivel politic. Autorităţilor li se

solicită să condamne ferm şi fără echivoc toate

discursurile şi infracţiunile bazate pe ură, în timp

ce partidele politice şi Parlamentul trebuie să

adopte măsuri de auto-reglementare pentru a

combate şi a sancţiona efectiv intoleranţa şi

discursurile care instigă la ură. În acest context,

Comisarul salută măsurile pozitive adoptate de

autorităţi pentru a combate prejudecăţile

împotriva romilor, inclusiv desfăşurarea unor

campanii de sensibilizare împotriva rasismului şi

recrutarea de membri ai comunităţii rome în

academiile de poliţie şi în agenţiile de punere în

aplicare a legii. 

Un motiv serios de preocupare pentru Comisar

este faptul că peste 70 % dintre romii din România

trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce numai

aproximativ 35 % dintre aceştia sunt angajaţi.

Lipsa utilităţilor de bază, spaţiile supraaglomerate,

segregarea şi riscul ridicat de evacuare

caracterizează situaţia locativă a multor romi. 

Comisarul salută măsurile adoptate de

autorităţi pentru a spori incluziunea socială a

romilor, inclusiv înregistrarea recentă a aproape 

5 000 de copii romi şi eliberarea de acte de

identitate pentru peste 30000 de adulţi. În pofida

progresului în includerea copiilor romi în sistemul

de învăţământ, un procent mare de romi rămân

fără educaţie formală, iar ratele de abandon şcolar

timpuriu în rândul copiilor romi sunt semnificativ

mai mari decât ratele naţionale medii. Se solicită

în mod ferm autorităţilor să adopte măsuri urgente

pentru a spori includerea în sistemul de

învăţământ a copiilor romi, inclusiv a celor care,

în urma migrării familiilor lor în special în ţări

vest-europene, sunt prezenţi în România doar în

mod sporadic. Autorităţile ar trebui să folosească

mai bine mediatorii şcolari romi, dintre care

numai jumătate sunt în prezent angajaţi. 

Comisarul Muižnieks ia act cu satisfacţie de

noile prevederi legale care fac din motivele legate

de rasă o circumstanţă agravantă pentru toate

infracţiunile. Cu toate acestea, se observă cu

îngrijorare că autorităţile române par să

subestimezeincidenţa la nivel naţional a

infracţiunilor motivate de ură rasială, care îi

afectează în primul rând pe romi. În pofida

infracţiunilor rasiale semnalate în mod repetat de

ONG-uri şi de mass-media, în anul 2013

instanţele nu au înregistrat niciun caz referitor la

astfel de infracţiuni. Comisarul solicită în mod

ferm autorităţilor să acorde o atenţie deosebită

înregistrării discursurilor care instigă la ură şi

infracţiunilor motivate de ură şi să se asigure că

funcţionarii însărcinaţi cu punerea în aplicare a

legii şi profesioniştii din domeniul juridic sunt

formaţi în mod adecvat şi sistematic pentru a fi

capabili să recunoască, să investigheze eficient şi

să sancţioneze infracţiunile comise din motive

legate de rasă. 

Se solicită în mod ferm autorităţilor române să

ia toate măsurile necesare pentru a garanta că toate

acuzaţiile privind rele tratamente aplicate de

agenţi însărcinaţi cu punerea în aplicare a legii,

inclusiv cele săvârşite din motive presupus legate

de rasă, sunt investigate prompt şi eficient şi că

sancţiuni adecvate, cu efect de descurajare, sunt

aplicate celor care săvârşesc astfel de acte.

Comisarul face apel la autorităţile române să

instituie un mecanism independent de plângeri

care să acopere activitatea tuturor autorităţilor

însărcinate cu punerea în aplicare a legii, în

conformitate cu standardele Consiliului Europei.

Comisarul este preocupat de ritmul foarte lent de

punere în executare de către România a hotărârilor

Curţii privind violenţa rasială împotriva romilor

şi subliniază că este extrem de important pentru

statul de drept din România ca toate hotărârile

pronunţate de Curte să fie puse în executare

prompt, integral şi efectiv. Se solicită în mod ferm

autorităţilor să adopte toate măsurile necesare

pentru a soluţiona eficient problemele rămase

nerezolvate în acest domeniu. 

În sfârşit, salutând adoptarea strategiei pentru

incluziunea romilor pentru perioada 2012-2020 şi

înfiinţarea unui grup de lucru interministerial

pentru a coordona punerea în aplicare a acestei

strategii, Comisarul îşi exprimă îngrijorarea cu

privire la impedimentele structurale existente la

punerea sa în aplicare. Autorităţilor li se solicită

să aloce fonduri suficiente pentru punerea în

aplicare a strategiei, să consolideze mecanismul

de punere în aplicare a acesteia la nivel central şi

să asigure responsabilizarea autorităţilor locale în

punerea în aplicare a strategiei. 

Raportul conţine concluziile Comisarului şi

recomandările adresate autorităţilor române şi este

publicat pe website-ul Comisarului.
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INTRODUCERE

1. Prezentul raport a fost întocmit în urma

vizitei efectuate de Comisarul pentru Drepturile

Omului al Consiliului Europei (denumit în

continuare „Comisarul”) în România în perioada

31 martie – 4 aprilie 2014

2

. Vizita s-a axat pe

protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, a

drepturilor copilului și a drepturilor romilor. 

2. În timpul vizitei sale, Comisarul a purtat

discuții cu autoritățile române, inclusiv cu

ministrul afacerilor externe, domnul Titus

Corlățean, cu ministrul justiției, domnul Robert

Cazanciuc, cu ministrul educației naționale,

domnul Remus Pricopie, cu ministrul sănătății,

domnul Nicolae Bănicioiu, cu procurorul general,

domnul Tiberiu Mihail Nițu, cu secretarul de stat

pentru persoane cu dizabilităţi din cadrul

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale

și Persoanelor Vârstnice, domnul Codrin Scutaru,

cu subsecretarul de stat din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne, domnul Doru Dumitrescu,

precum și cu președintele și cu vicepreședintele

Consiliului Superior al Magistraturii, domnul

Adrian Bordea și domnul Gheorghe Muscalu. În

plus, Comisarul a avut întâlniri cu Avocatul

Poporului interimar, doamna Ecaterina

Teodorescu, şi cu adjuncţii Avocatului Poporului,

doamna Erzsébet Dáné și domnul Ionel Oprea, cu

președintele Consiliului Național pentru

Combaterea Discriminării, domnul Csaba Ferenc

Asztalos, cu președintele Institutului Român

pentru Drepturile Omului, doamna Irina Moroianu

Zlătescu, cu președintele Agenției Naționale

pentru Romi, domnul Daniel Vasile, precum și cu

președinții comisiilor pentru drepturile omului ale

celor două camere ale Parlamentului României,

domnul Nicolae Păun (Camera Deputaților) și

doamna Rozália Biró (Senat). 

3. Comisarul s-a întâlnit de asemenea cu un

număr mare de reprezentanți ai unor organizații

din societatea civilă active în domeniul drepturilor

omului. El a vizitat Centrul multifuncţional pentru

prevenirea abandonului copiilor, intervenție

timpurie și educație incluzivă „Sfânta Maria” din

sectorul 5 din București, Centrul școlar pentru

educație incluzivă din Tâncăbești, județul Ilfov, în

apropiere de Bucureşti, precum şi cartierul

Ferentari din Bucureşti, unde locuieşte cea mai

mare comunitate de romi din oraș. Comisarul a

participat şi la o masă rotundă organizată de

ONG-ul „Centrul de Resurse Juridice”, care s-a

axat pe accesul la justiție al persoanelor institu -

ționalizate. 

4.Comisarul dorește să le mulțumească sincer

autorităților române de la Strasbourg și de la

București pentru ajutorul acordat în organizarea

vizitei sale și pentru facilitarea desfăşurării

independente și în bune condiții a acesteia.

Comisarul le mulţumeşte de asemenea tuturor

interlocutorilor săi pentru disponibilitatea lor de

a-i împărtăși cunoștințele și punctele lor de

vedere. 

5. Comisarul constată că în ultimii ani cadrul

legislativ și instituțional pentru protecția drep -

turilor omului în România s-a schimbat

semnificativ în toate domeniile vizate de prezentul

raport. Deşi salută îmbunătățirile realizate,

Comisarul este preocupat de faptul că unele

inițiative luate în cadrul unor măsuri ample de

austeritate par să fi condus la slăbirea cadrului

instituțional pentru protecția drepturilor omului la

nivel central. În același timp, rapoartele indică

faptul că, în lipsa unor resurse adecvate și a unor

mecanisme eficiente de monitorizare privind

punerea în aplicare a standardelor de protecție

socială, descentralizarea serviciilor sociale a

diminuat răspunderea autorităților locale în

punerea în aplicare a acestor standarde. 

6. S-a reţinut că autoritățile pregătesc în

prezent o serie de documente de politici refe -

ritoare la protecția drepturilor omului în perioada

2014-2020. Comisarul încurajează autoritățile să

folosească această ocazie pentru a soluționa în

mod eficient provocările rămase nerezolvate și

pentru a-şi consolida capacitatea de a continua

activitatea sistematică privind protecția drepturilor

omului. Recomandarea Comisarului din 2009

privind activitatea sistematică pentru imple -

mentarea drepturilor omului la nivel naţional oferă

orientări utile în această privinţă. 

7. Progresele ulterioare în domeniul protecției

drepturilor omului vor necesita voință politică,

eforturi viguroase și o strânsă cooperare între toate

autoritățile naționale relevante, precum și cu

Avocatul Poporului, cu Consiliul Național pentru

Combaterea Discriminării și cu Institutul Român

pentru Drepturile Omului. Comisarul le solicită

autorităților române să consolideze independența,
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eficiența și eficacitatea acestor structuri din

domeniul drepturilor omului, inclusiv prin

clarificarea în continuare a competențelor

fiecăreia dintre instituțiile menționate și prin

asigurarea faptului că acestea beneficiază de

resurse umane și financiare adecvate pentru a-şi

îndeplini mandatele. 

8. Comisarul dorește să continue dialogul său

constructiv cu autoritățile române referitor la

aspectele menţionate. El este încrezător că acest

dialog va fi facilitat de prezentul raport și de

recomandările cuprinse în acesta, care acoperă trei

teme majore: drepturile persoanelor cu dizabilități

(secțiunea I), drepturile copilului (secțiunea II) și

drepturile romilor (secțiunea III). 

1 DREPTURILE PERSOANELOR CU

DIZABILITĂŢI

9. Potrivit datelor oficiale, la 31 decembrie

2013 existau peste 648 000 de adulți și

aproximativ 70 000 de copii cu dizabilități în

România (3,52 % din totalul populației)

3

. Potrivit

unor informaţii, aceste statistici nu includ un

număr mare de persoane cu dizabilități clasificate

în conformitate cu dreptul intern drept „persoane

cu invaliditate”

4

. 

10. Comisarul observă că persoanele cu

dizabilități din România se confruntă cu dificultăți

semnificative ca urmare, în special, a întârzierilor

în alinierea legislației naționale la Convenția

Organizaţiei Națiunilor Unite privind drepturile

persoanelor cu dizabilităţi (UNCRPD), a defi -

ciențelor în punerea în aplicare a legislației

existente, a problemelor structurale din sistemul

de asistență socială, precum și a accesului limitat

la educație de calitate și la ocuparea forței de

muncă. De asemenea, Comisarul a fost informat

cu privire la existența unor prejudecăți societale

puternice, care au tendința de a condamna

persoanele cu dizabilităţi la o viață de margi -

nalizare. 

11. În acest context, Comisarul salută călduros

munca dedicată a multor ONG-uri naționale

implicate în protecția și promovarea drepturilor

persoanelor cu dizabilităţi, și încurajează

autoritățile să folosească experiența valoroasă a

acestora pentru a alinia pe deplin legislația şi

practicile interne la standardele internaționale și

europene. 

12. Comisarul ia act de numeroasele decizii ale

Curții privind diferitele încălcări ale drepturilor

persoanelor cu dizabilități din România, inclusiv

unele grave, și este preocupat de faptul că o temă

comună a acestor cazuri este lipsa de acces la

justiție, în special pentru persoanele cu dizabilităţi

care trăiesc în instituții. 

13. Problemele specifice pe care Comisarul le

abordează în această secțiune a raportului său

sunt: dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a trăi

independent și de a fi incluse în comunitate;

dreptul la capacitate juridică; dreptul la educație

incluzivă și unele aspecte importante privind

cadrul legal și instituțional pentru protecția

drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

1.1 DREPTUL DE A TRĂI INDEPENDENT

ŞI DE A FI INCLUS ÎN COMUNITATE

1.1.1 SITUAŢIA PERSOANELOR CARE

TRĂIESC ÎN INSTITUŢII 

14. Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului

2013, 97,6 % din numărul total al persoanelor cu

dizabilități din România trăiau împreună cu

familia sau independent, în timp ce 2,4 % (17 123

de persoane, cele mai multe dintre ele cu

dizabilități intelectuale și psihosociale) trăiau în

instituții pentru adulți cu dizabilități, coordonate

de Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei

și Persoanelor Vârstnice (denumit în continuare

„Ministerul Muncii”)

5

. Comisarul a fost informat

însă de ONG-uri de specialitate că aceste cifre nu

includ persoanele cu dizabilităţi care trăiesc în

instituții aflate sub autoritatea Ministerului

Sănătății sau în instituții conduse de entități

private. 

15. Comisarul constată că, în pofida obiec -

tivelor de dezinstituționalizare stabilite în Stra -

tegia naţională pentru protecţia, integrarea şi

inclu ziunea socială a persoanelor cu handicap în

perioada 2006-2013 (denumită în continuare

„Strategia pentru protecţia persoanelor cu

handicap 2006-2013”), numărul de instituții
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3

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi

Persoanelor Vârstnice, Buletin statistic, persoane cu
dizabilităţi, trimestrul IV, 2013, Situaţia copiilor cu
dizabilităţi la 31 decembrie 2013, disponibile la adresa:

http://www.copii.ro/alte_categorii.html.

4

A se vedea discuţia privind „persoanele cu invaliditate”

în secţiunea 1, subsecţiunea 2.  

5

Situaţia copiilor cu dizabilităţi care trăiesc în instituţii

este analizată în secţiunea II.2 de mai jos.  



rezidențiale de asistență socială pentru persoanele

adulte cu dizabilități a crescut cu mai mult de două

ori în ultimii opt ani, de la 141 la sfârșitul anului

2005

6

la 335 la sfârşitul lunii decembrie 2013

7

.

Diferite rapoarte au arătat că între 2007 și 2013

România a investit 27,6 milioane de euro din

fonduri europene în modernizarea, restructurarea

sau construirea de astfel de instituții

8

. 

16. În discuțiile cu reprezentanți ai societății

civile, Comisarul a fost informat că unele dintre

cele mai mari instituții care găzduiau câteva sute

de persoane

9

au fost reorganizate în instituții mai

mici. Cu toate acestea, Comisarul consideră că

acest lucru în sine nu poate explica creșterea

dramatică a numărului de instituții așa cum este

reflectată în statistici. Comisarul așteaptă să

primească informații suplimentare din partea

autorităților cu privire la această problemă. 

17. În ceea ce privește admiterea în instituții,

Comisarul constată că, în conformitate cu Legea

privind protecţia persoanelor cu handicap

10

, admi -

terea într-o instituție rezidențială are loc în cazul

în care nu este posibil să se asigure îngrijirea prin

servicii din cadrul comunităţii. Potrivit Legii

sănătăţii mintale

11

, internarea nevoluntară într-o

instituţie psihiatrică, precum şi eliberarea din

detenția nevoluntară, este hotărâtă de instanțe. În

cazul în care persoana în cauză nu are un avocat

ales, se acordă asistenţă juridică. Legea prevede

reexaminarea lunară a persoanelor internate nevo -

luntar, de către o comisie medicală, cu reexa -

minări suplimentare efectuate de această comisie,

cu condiția ca cererea să fie făcută, printre alții,

de persoana în cauză, de reprezentantul acesteia,

sau de procuror. 

18. Comisarul este preocupat de faptul că, în

pofida garanțiilor existente, persoanele cu

dizabilităţi nu au, de multe ori, acces efectiv la

proceduri de control jurisdicțional privind

plasarea lor într-o instituție. Acest lucru este

valabil, în special, în cazul celor care apar în

evidențele instituțiilor psihiatrice drept „pacienţi

voluntari” și, prin urmare, nu beneficiază de

garanțiile prevăzute de lege pentru pacienţii

nevoluntari

12

. Cei mai mulţi pacienţi intervievaţi

recent în cadrul unui raport întocmit de Agenția

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

(FRA) au susținut că autoritățile române nu au luat

în considerare opinia lor, că nu li s-a solicitat să

își exprime acordul pentru admiterea în instituții,

și că nu au primit informații cu privire la

prevederile legale referitoare la măsuri privative

de libertate

13

. 

19. În plus, Comisarul a fost informat că legea

nu prevede o reexaminare periodică automată a

plasamentelor nevoluntare care să fie efectuate de

instanțe, la intervale rezonabile. O serie de cazuri

relevante în ceea ce privește lipsa unui control

jurisdicțional inițial sau ulterior internărilor

nevoluntare au ajuns la Curte. În cauzele Filip
împotriva României14

şi C.B. împotriva României15
,

Curtea a constatat încălcări ale Convenției privind,

inter alia, internări ilegale ale reclamanţilor în

spitale de psihiatrie pe baza dispoziţiilor procu -

rorilor, fără un aviz medical care să ateste că

privarea de libertate era necesară, fără luarea în

considerare a alternativelor, și fără niciun control

judiciar al legalităţii detenţiei. Curtea a constatat

lacune în Legea sănătăţii mintale, care limitează

accesul la justiţie al persoanelor care doresc să

formuleze plângeri împotriva internării lor

nevoluntare în spitale de psihiatrie. În cauzele
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6

Date statistice potrivit Strategiei pentru protecţia

persoanelor cu handicap 2006-2013.  

7

Ministerul Muncii, Buletin statistic, persoane cu
dizabilităţi, trimestrul IV, 2013.  

8

Institutul pentru Politici Publice, The outcomes of
structural funds investment during the current financial
exercise – the lesson we (fail to) learn for 2014-2020
[Rezultatele investiţiilor din fonduri structurale în cadrul

exerciţiului financiar curent – lecţia pe care (nu reuşim să o)

învăţăm pentru perioada 2014-2020], 2013; a se vedea de

asemenea anexa 11 în Anexele la raport.  

9

Potrivit Strategiei pentru protecţia persoanelor cu

handicap 2006-2013, instituţiile existente la 31 decembrie

2005 aveau o capacitate cuprinsă între 20 şi 500 de persoane.

10

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap.

11

Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei

persoanelor cu tulburări psihice.

12

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante

(CPT), Report following the CPT’s visit to Romania from 8 to
19 June 2006 [Raport ca urmare a vizitei CPT în România în

perioada 8-19 iunie 2006, 11 decembrie 2008], Report
following the CPT’s visit to Romania from 28 September to 2
October 2009 [Raport ca urmare a vizitei CPT în România în

perioada 28 septembrie-2 octombrie 2009, 26 august 2010].

13

FRA, Involuntary placement and involuntary
treatment of persons with mental health problems [Plasarea

involuntară şi tratamentul involuntar al persoanelor cu

probleme de sănătate mintală], 2012, p. 42, 43 şi 48.

14

Hotărârea din 14 decembrie 2006.

15

Hotărârea din 20 aprilie 2010; a se vedea de asemenea

Stelian Roşca împotriva României, Hotărârea din 4 iunie

2013.



recente Cristian Teodorescu împotriva României16

şi B. împotriva României (nr. 2)17
Curtea a

constatat că nicio plângere în temeiul legii de mai

sus nu a fost introdusă într-o perioadă de zece ani

de la intrarea sa în vigoare în 2002.

20. În ceea ce priveşte condiţiile de trai în

instituţii, Comisarul reaminteşte numeroasele

deficienţe constatate de Comitetul European

pentru Prevenirea Torturii (CPT), pe parcursul a

mai multe vizite efectuate la diferite instituţii din

România între 1995 şi 2009

18

. Problemele

includeau starea precară a spaţiilor de cazare şi

sanitare, accesul inadecvat la articole de igienă

personală, malnutriţie, utilizarea izolării ca

pedeapsă, şi tratamentul degradant, cum ar fi

imobilizarea în paturi-cuşcă

19

. În acest context,

Comisarul ia act de Hotărârea Curţii din 2012, în

cauza Parascineti împotriva României20
, în care

Curtea a constatat o încălcare a articolului 3 din

CEDO având în vedere condiţiile care nu

corespund standardelor existente într-o secţie de

psihiatrie din Sighetu Marmaţiei. 

21. Recent, Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

a depus o serie de plângeri penale privind abuzuri

grave săvârşite împotriva persoanelor

instituţionalizate cu dizabilităţi intelectuale şi

psihosociale. Unul din cazuri se referă la „Centrul

de recuperare şi reintegrare” din Aldeni, care

găzduieşte aproximativ 100 de persoane. În

noiembrie 2013 şi în februarie 2014, pe parcursul

a două vizite la acest centru, CRJ a documentat

diverse abuzuri împotriva persoanelor rezidente,

care includeau: echimoze, sedare, înfometare,

semne care atestau că persoanele rezidente au fost

legate cu sfoară, raderea capului şi avorturi

forţate

21

. 

22. Comisarul este profund preocupat de lipsa

de acces efectiv la justiţie care afectează per -

soanele cu dizabilităţi după internarea lor

nevoluntară într-o instituţie. Comisarul a fost

informat că, în cele mai multe cazuri, repre -

zentarea juridică a acestor persoane este inadec -

vată, nefiind numit niciun tutore, sau existând

conflicte de interese apărute între tutore şi

persoanele în cauză, de exemplu, atunci când un

membru al personalului instituţiei îşi asumă acest

rol. În plus, niciun mecanism special de contestare

nu este instituit la nivel naţional în ceea ce priveşte

cazurile de abuzuri săvârşite împotriva persoa -

nelor care trăiesc în instituţii de asistenţă socială şi

psihiatrice. CPT a constatat de asemenea că deşi,

teoretic, persoanele care trăiau în instituţiile

vizitate puteau adresa plângeri în scris procu -

rorului sau altor autorităţi, posibilităţile practice

de a face acest lucru lipseau. 

23. Comisarul aminteşte cazul Centrul de
Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu
împotriva României22

, cu privire la un bărbat în

vârstă de 18 ani de origine romă, cu handicap

intelectual şi HIV pozitiv care nu avea legături de

familie şi niciun reprezentant legal şi care a murit

în timp ce era internat la spitalul de psihiatrie

Poiana Mare. În intervenţia sa în calitate de a treia

parte în acest caz în faţa Curţii, Comisarul a

subliniat faptul că accesul la justiţie este deosebit

de dificil pentru persoanele cu dizabilităţi care se

confruntă cu izolarea, au pierdut contactul cu

familiile lor, sau sunt orfane. Comisarul a subliniat

necesitatea de a elimina barierele care împiedică

persoanele cu dizabilităţi să se adreseze instanţelor

şi că eşecul de a le asigura accesul efectiv la

justiţie va permite întotdeauna săvârşirea de

abuzuri împotriva lor

23

. 
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16

Hotărârea din 19 iunie 2012 (se referă de asemenea la

tratamentul nevoluntar). 

17

Hotărârea din 19 februarie 2013.

18

Disponibil la adresa: http://www.cpt.coe.int/en/states/

rom.htm.  

19

A se vedea de asemenea Anand Grover, Raportor

special al ONU privind dreptul oricărei persoane de a

beneficia de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică

şi mintală şi Juan E. Méndez, Raportor special al ONU

privind tortura şi alte pedepse ori tratamente cu cruzime,

inumane sau degradante, Allegation letter regarding the
“Gheorghe Şerban” Centre for Recuperation and
Rehabilitation of Neuropsychiatry of Bucharest [Scrisoare

privind Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro psihiatrică

„Gheorghe Şerban” din Bucureşti], 16 august 2013.

20

Hotărârea din 13 martie 2012.

21

CRJ, Summary of criminal complaints recently filed
by CRJ regarding abuses against institutionalized children
and young adults with mental disabilities [Rezumat al

plângerilor penale formulate recent de CRJ cu privire la

abuzuri împotriva copiilor şi tinerilor adulţi cu dizabilităţi

mintale instituţionalizaţi], martie 2014.

22

Cererea nr. 47848/08, în prezent pendinte la Marea

Cameră. Alte cazuri privind rele tratamente care au avut ca

rezultat decesul unor persoane cu dizabilităţi care trăiau în

instituţii, pendinte în prezent la Curte: Malacu şi alţii
împotriva României, cererea nr. 55093/2009, Stepanian
împotriva României, cererea nr. 60103/2011.

23 Third party intervention by the Council of Europe
Commissioner for Human Rights under Article 36, paragraph
3, of the European Convention on Human Rights [Intervenţia

celei de-a treia părţi – Comisarul pentru Drepturile Omului al

Consiliului Europei – în temeiul articolului 36 paragraful (3)

din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului], Centrul de
Resurse Juridice pentru Valentin Câmpeanu împotriva
României, Strasbourg, 11 octombrie 2011.  



24. Comisarul ia act cu satisfacţie de faptul că

problema accesului la justiţie al persoanelor cu

dizabilităţi a fost ridicată în luna aprilie la o masă

rotundă organizată la Bucureşti de CRJ la care a

participat, de asemenea. A fost un prim eveniment

în care reprezentanţi ai societăţii civile, ai

autorităţilor statului şi ai structurilor naţionale

pentru drepturile omului au discutat constatările

CRJ pe parcursul a 30 de vizite de monitorizare

efectuate în instituţii, începând din octombrie

2013. Comisarul nu are cunoştinţă despre

încheierea cu succes, până în prezent, a vreunei

urmăriri penale, în vreunul dintre cazurile privind

încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv

rele tratamente, care au avut loc în instituţii din

România. Comisarul salută angajamentul Prim-

Adjunctului Procurorului General al României,

domnul Dimitrie Bogdan Licu, prezent la masa

rotundă menţionată anterior, de a asigura

efectuarea unor cercetări rapide şi aprofundate

privind abuzurile semnalate de CRJ şi aşteaptă să

primească informaţii din partea autorităţilor cu

privire la rezultatul acestor investigaţii. 

25. Comisarul regretă, totuşi, că autorităţile

române nu au abordat încă în mod eficient

aspectele amintite mai sus, în pofida hotărârilor

relevante pronunţate de Curte şi a rapoartelor

credibile privind alte cazuri de rele tratamente şi

decese în condiţii neclare care au avut loc în

instituţii. Comisarul speră ca măsurile prevăzute

în planurile de acţiune recent prezentate de

autorităţi Comitetului de Miniştri al Consiliului

Europei, în contextul câtorva dintre cazurile

menţionate anterior, inclusiv modificările la Legea

privind sănătatea mintală, vor fi puse în aplicare în

mod efectiv în cel mai scurt timp posibil. 

1.1.2 OBSTACOLE ÎN CALEA UNEI VIEŢI

INDEPENDENTE ŞI A INTEGRĂRII

ÎN COMUNITATE 

26. Comisarul a fost informat că unul dintre

obstacolele majore în calea unei vieţi

independente pentru persoanele cu dizabilităţi este

lipsa de alternative la îngrijirea instituţională.

Astfel, la sfârşitul anului 2013, numai 1 669 de

adulţi cu dizabilităţi au beneficiat de îngrijire în

comunitate, asigurată de 57 de instituţii non-

rezidenţiale, în timp ce mai mult de 17 000 locuiau

în 335 de instituţii rezidenţiale. 

27. În practică, lipsa de îngrijire alternativă

face din instituţiile rezidenţiale un aranjament pe

viaţă pentru majoritatea persoanelor instituţio -

nalizate. Un studiu recent realizat de ONG-ul

Institutul pentru Politici Publice (IPP) indică

faptul că 67 % dintre persoanele cu dizabilităţi

plasate într-o instituţie rămân acolo întreaga viaţă,

în timp ce 14 % sunt transferate la un moment dat

în alte centre. Doar 14 % dintre cazurile de

părăsire a instituţiei sunt legate de integrarea în

familie

24

. 

28. În discuţiile lor cu Comisarul, mai mulţi

interlocutori, inclusiv reprezentanţi ai societăţii

civile, ai Avocatului Poporului şi ai Consiliului

Naţional pentru Combaterea Discriminării

(CNCD), au subliniat necesitatea de a elabora o

strategie de dezinstituţionalizare cuprinzătoare

care să acopere atât copiii cât şi adulţii cu

dizabilităţi şi care să prevadă obiective şi măsuri

clar definite şi să beneficieze de finanţare

adecvată. 

29. De asemenea, a fost adus în atenţia Comi -

sarului faptul că accesibilitatea foarte redusă a

spaţiilor şi a serviciilor publice pentru persoanele

cu dizabilităţi continuă să fie o problemă majoră.

Studii efectuate în anii 2012-2013 au arătat că

direcţiile de protecţie socială şi spitalele judeţene

erau singurele instituţii publice care respectau pe

deplin criteriile de accesibilitate. 50 % dintre

reşedinţele de judeţ nu aveau nicio trecere de

pietoni accesibilă, iar transportul public era

accesibil numai în cele mai mari reşedinţe de

judeţ

25

. Comisarul a reţinut în timpul vizitei sale

punctele de vedere exprimate de experţi potrivit

cărora eşecul autorităţilor de a face accesibile

persoanelor cu dizabilităţi, cu deosebire, mediul

construit şi serviciile publice înseamnă că până şi

acele persoane care locuiesc în comunitate rămân

izolate în locuinţele lor şi se confruntă cu riscul

de a fi excluse din societate

26

. 

30. În ceea ce priveşte ocuparea forţei de

muncă, statisticile furnizate de Ministerul Muncii

arată că la 31 decembrie 2013 existau 29 842 de
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24

IPP, Monitoring report on Romania’s readiness to
enforce the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities [Raport de monitorizare a stadiului de pregătire

a României pentru aplicarea Convenţiei ONU privind

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi], decembrie 2013,

disponibil la adresa: http://www.ipp.ro/eng/pagini/

monitoring-report-on-romanias-readiness.php.

25

IPP, ibidem.
26

A se vedea de asemenea Elvira Popa împotriva
României, cererea nr. 4238/2009, în prezent pendinte la

Curte. 



persoane cu dizabilităţi angajate în România,

reprezentând 4,6 % dintre toţi adulţii cu

dizabilităţi. Potrivit unui sondaj realizat în

perioada 2012-2013 de o serie de ONG-uri,

printre care Organizaţia Naţională a Persoanelor

cu Handicap din România (ONPHR)

27

, 42 %

dintre persoanele cu dizabilităţi intervievate nu

fuseseră niciodată angajate. Numai 9 % dintre cele

fără educaţie formală erau active, în timp ce dintre

persoanele cu educaţie formală, inclusiv o

diplomă universitară, 44 % erau active. Numai 7

% dintre persoanele intervievate fuseseră

informate de agenţiile competente cu privire la

posibilitatea de a beneficia de servicii de

consiliere şi orientare profesională. 

31. În ceea ce priveşte accesul persoanelor cu

dizabilităţi la piaţa muncii, Comisarul a fost

informat că, în conformitate cu legislaţia muncii, cel

puţin 4 % dintre angajaţii din orice entitate publică

sau privată care are mai mult de 50 de angajaţi

trebuie să fie persoane cu dizabilităţi. Ca o obligaţie

alternativă la angajarea persoanelor cu dizabilităţi,

entităţile în cauză sunt obligate să plătească o taxă

specială (contribuţie). Un studiu efectuat în 2011 a

arătat că aproximativ 7 % dintre entităţile publice

intervievate nu respectă niciuna dintre aceste

obligaţii, în timp ce aproape jumătate dintre

instituţiile publice au preferat să plătească taxa

specială

28

. Comisarul a fost informat că sancţiunile

împotriva angajatorilor care nu îşi îndeplinesc

obligaţia sunt doar rareori aplicate şi puse în

executare. Comisarul a luat cunoştinţă cu satisfacţie,

însă, despre intenţia CNCD de a promova un proiect

de lege pentru eliminarea obligaţiei alternative

constând în plata unei taxe speciale. 

32. Comisarul a reţinut criticile exprimate de

interlocutorii săi privind obligaţia legală impusă

persoanelor care trăiesc în instituţii, sau familiilor

acestora care au un venit, de a plăti contribuţii

lunare de întreţinere acestor instituţii

29

. Reprezen -

tanţii un grup de auto-reprezentare au considerat

că această obligaţie constituie, de obicei, o povară

financiară foarte serioasă care limitează, în

practică, autonomia şi viaţa persoanelor în cauză

în afara instituţiilor. 

33. Comisarul este preocupat de existenţa

categoriei juridice depăşite de „invaliditate”

utilizată în România cu referire la pierderea

capacităţii de muncă, în urma angajării iniţiale sau

a contribuţiei la sistemul de asigurări sociale. Spre

deosebire de persoanele cu dizabilităţi care au

dobândit un handicap înainte de a fi angajate,

persoanelor afectate de „invaliditate” li se permite

să se angajeze numai cu timp parţial, ceea ce

limitează drastic perspectivele lor de carieră,

nivelul veniturilor lor, precum şi accesul lor la

ajutorul de şomaj şi la pensie pentru limită de

vârstă în condiţii de egalitate cu celelalte

persoane. ONPHR estimează că 75 % dintre cele

742 000 de persoane înregistrate ca având o

„invaliditate” în anul 2013

30

sunt persoane cu

dizabilităţi conform definiţiei UNCRPD. Cu toate

acestea, legislaţia în vigoare are drept consecinţă

recunoaşterea unui procent mai mic de persoane

cu „invaliditate” ca fiind afectate de dizabilităţi. 

34. Comisarul ia act de consensul existent între

ONPHR, Avocatul Poporului şi Institutul Român

pentru Drepturile Omului (IRDO) cu privire la faptul

că nu ar trebui să existe nicio distincţie în lege între

persoanele cu dizabilităţi pe baza momentului în care

acestea au dobândit dizabi litatea

31

. Comisarul este

preocupat de faptul că această discrepanţă nu a fost

încă abordată în mod eficient de autorităţi, deşi a fost

semnalată în Strategia pentru protecţia persoanelor

cu handicap 2006-2013. 

35. În sfârşit, Comisarul a fost informat cu

privire la prejudecăţile societale dominante

potrivit cărora locul persoanelor cu dizabilităţi

este în instituţii şi că acestea nu au capacitatea de

a participa pe deplin la viaţa socială. Comisarul

doreşte să sublinieze responsabilitatea autorităţilor

de a combate aceste prejudecăţi şi de a asigura un

mediu incluziv pentru toate persoanele, fără nicio

discriminare motivată de orice stare de diza -

bilitate. 
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ONPHR, Excelnet project: Studiu privind reabilitarea
şi integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi în
regiunile selectate: barierele întâmpinate de persoanele cu
dizabilităţi în găsirea unui loc de muncă, ianuarie 2014.
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Junjan V., Ciumăgean M., Micluţia I., Crăciun I.,

Labor integration of persons with disabilities in public
institutions in Romania [Integrarea profesională a persoa -

nelor cu dizabilităţi în instituţiile publice din România],

2011. 

29

Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de

întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de

persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora.
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Institutul Naţional de Statistică, Comunicat de presă
nr. 74 din 28 martie 2014. 

31

Avocatul Poporului, Raport special privind protecţia

persoanelor cu handicap, mai 2013. 



CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

36. Izolarea persoanelor cu dizabilităţi în

instituţii perpetuează stigmatizarea şi margina -

lizarea lor, cu încălcarea dreptului lor de a trăi

independent în comunitate, garantat prin articolul

19 din UNCRPDPlanul de acţiune pentru promo -

varea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 2006-

2015.

32

Potrivit acestui articol, România este

obligată să adopte măsuri pentru a se asigura că

persoanele cu dizabilităţi au acces efectiv la o

serie de opţiuni în cadrul comunităţii, inclusiv la

asistenţa personală necesară pentru a sprijini viaţa

independentă şi integrarea în comunitate. Îndru -

mări utile în acest context sunt furnizate de

Recomandarea Rec (2006) 5 a Comitetului de

Miniştri al Consiliului Europei şi care însoţeşte

Planul de acțiune pentru promovarea drepturilor

persoanelor cu dizabilități 2006–2015. 

37. Comisarul subliniază importanţa de a

asigura că existenţa unei dizabilităţi nu este tratată

ca o justificare pentru privarea arbitrară de

libertate şi că orice măsură privativă de libertate a

persoanelor cu dizabilităţi respectă pe deplin

articolul 5 din CEDO, aşa cum este interpretat de

Curte. Se solicită în mod ferm autorităţilor să se

asigure că utilizarea coerciţiei împotriva persoa -

nelor cu dizabilităţi nu încalcă în nicio situaţie

interdicţia torturii sau a altor forme de rele

tratamente, prevăzute la articolul 3 din CEDO. 

38. Se atrage în special atenţia autorităţilor

asupra cazurilor raportate privind abuzuri grave

comise împotriva persoanelor care trăiesc în

instituţii. Acestea trebuie să fie investigate prompt

şi eficient, iar persoanele responsabile trebuie să

fie deferite justiţiei, în conformitate cu Orientările
privind eliminarea impunităţii pentru încălcările
grave ale drepturilor omului din 2011 ale

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

39. Se solicită în mod ferm autorităţilor române

să îmbunătăţească legislaţia internă şi să introducă

măsuri practice care să garanteze accesul efectiv

al persoanelor cu dizabilităţi la toate procedurile

legale care le privesc, inclusiv la cercetările

preliminare şi la alte etape preliminare.

40. În acest context, Comisarul atrage atenţia

autorităţilor asupra liniei de acţiune nr. 12 privind

protecţia juridică din Planul de acţiune pentru

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

al Consiliului Europei şi le solicită să se asigure că

persoanele care lucrează în cadrul justiţiei şi

contribuie la administrarea acesteia, inclusiv

funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii, jude -

cătorii, procurorii, experţii legişti şi alţi

profesionişti sunt formaţi să recunoască persoa -

nele cu dizabilităţi drept persoane cu capacitate

juridică şi care au dreptul de a-şi exercita

drepturile în condiţii de egalitate cu celelalte

persoane.

41. Comisarul solicită în mod ferm autorităţilor

să elaboreze, cu implicarea activă a persoanelor cu

dizabilităţi, un plan cuprinzător pentru înlocuirea

instituţiilor cu servicii din cadrul comunităţii.

Comisarul invită autorităţile să îşi demonstreze

angajamentul de a reforma sistemul de asistenţă

socială pentru persoanele cu dizabilităţi prin

închiderea instituţiilor rezidenţiale de tip vechi şi

prin alocarea de resurse adecvate pentru

dezvoltarea de alternative din cadrul comunităţii.

42. În continuare, se solicită autorităţilor să ia

măsuri adecvate pentru a se asigura că mediul

fizic, precum şi toate serviciile deschise sau

furnizate publicului, inclusiv transportul, infor -

marea şi comunicarea sunt accesibile şi disponibile

în mod efectiv pentru persoanele cu dizabilităţi, în

condiţii de egalitate cu celelalte persoane

33

.

43. Sunt la fel de necesare măsurile care să

garanteze că dreptul la muncă este recunoscut

persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv persoanelor

care au dobândit dizabilitatea în timpul angajării,

în condiţii de egalitate cu celelalte persoane. In

acest context, se recomandă încetarea utilizării

oficiale a categoriei de „invaliditate”. Se solicită

autorităţilor să ia măsuri pentru a asigura accesul

efectiv al persoanelor cu dizabilităţi la piaţa forţei

de muncă publice şi private şi să încurajeze

angajarea persoanelor cu dizabilităţi.

44. În sfârşit, Comisarul solicită autorităţilor să

adopte măsuri care să abordeze prejudecăţile

societale faţă de persoanele cu dizabilităţi şi să

promoveze un mediu incluziv care să conducă la

integrarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în

societate.
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A se vedea de asemenea documentul tematic al

Comisarului, The right of people with disabilities to live
independently and be included in the community [Dreptul

persoanelor cu dizabilităţi de a trăi independent şi de a fi

incluse în comunitate], 2012.
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A se vedea Comitetul ONU pentru drepturile persoa -

nelor cu dizabilităţi, Comentariul general nr. 2 (Articolul 9

– Accesibilitatea); a se vedea de asemenea Recomandarea

CM/Rec(2013)3 a Comitetului de Miniştri al Consiliului

Europei privind asigurarea participării depline, egale şi

efective a persoanelor cu dizabilităţi la activităţile culturale,

sportive, turistice şi recreative



1.2 DREPTUL LA CAPACITATE JURIDICĂ

45. Legislaţia românească prevede posibilitatea

de a priva integral persoanele cu dizabilităţi

psihosociale şi intelectuale de capacitatea lor

juridică şi de a le pune sub tutelă. Comisarul a fost

informat de interlocutorii săi că, deşi această

măsură nu afectează un număr mare de persoane,

un sondaj a arătat că, în perioada 2009-2010, peste

4 000 de persoane au fost înregistrate de 44 de

primării ca fiind puse sub tutelă

34

.

46. Comisarul regretă faptul că noul Cod Civil

al României care a intrat în vigoare în octombrie

2011 nu a prevăzut abrogarea incapacităţii totale şi

a tutelei şi înlocuirea lor cu măsuri care să le

asigure persoanelor cu dizabilităţi sprijinul de care

ar putea avea nevoie în exercitarea capacităţii lor

juridice. În plus, noul Cod continuă să facă

referire la „alienaţia sau debilitatea mintală” care

determină incapacitatea unei persoane de a se

îngriji de interesele sale drept motiv pentru

privarea totală de capacitate, denumită „inter -

dicţie”.

47. Comisarul reţine că „interdicţia” conduce

la o pierdere a dreptului de a vota şi de a candida

în alegeri, precum şi la o prezumţie de incom -

petenţă care afectează toate domeniile vieţii

sociale, inclusiv dreptul de a avea o familie

(căsătorie şi drepturile părinteşti), integritatea

personală (inclusiv consimţământul pentru un

tratament medical), aspecte contractuale şi dreptul

la muncă. Ca o îmbunătăţire, noul Cod Civil

recunoaşte capacitatea juridică necesară pentru a

efectua mici acte cu caracter curent, precum şi

acte care vizează conservarea patrimoniului

persoanelor puse sub tutelă. În plus, noul Cod

Civil permite persoanelor fizice să desemneze în

prealabil persoana care doresc să fie numită drept

tutore în cazul incapacităţii lor viitoare. 

48. În ceea ce priveşte aspectele procedurale,

Comisarul a fost informat că privarea de

capacitate juridică este supusă unor garanţii,

inclusiv obligaţiei instanţei de a audia persoana în

cauză. Cu toate acestea, experţii şi-au exprimat

îngrijorarea faţă de practica anumitor instanţe de

a omite, uneori, audierea persoanelor vizate.

Legea nu prevede revizuiri periodice automate ale

deciziei privind privarea de capacitate şi punerea

sub tutelă. 

49. În cele din urmă, Comisarul ia act de

rapoartele care indică faptul că, în pofida

potenţialelor conflicte de interese, şefi de instituţii

sunt adesea numiţi tutori ai persoanelor care

trăiesc în instituţii. În alte cazuri, tutorii sunt

reprezentanţi ai autorităţilor locale, al căror rol

rămâne pur formal, fără nicio implicare personală

în sprijinul persoanei puse sub tutelă. În legătură

cu acest aspect, Comisarul a fost informat cu

privire la dificultăţile cu care se confruntă

persoanele cu dizabilităţi, în special cele care

trăiesc în instituţii, de a contesta tutela sau modul

în care aceasta este administrată. 

50. Comisarul a reţinut cu satisfacţie că IRDO

se preocupă de aspectele de mai sus şi că în anul

2013 a recomandat ca autorităţile să adopte măsuri

legislative pentru introducerea unui sistem de

luare a deciziilor prin suport (supported decision-

making), ca o măsură de protecţie flexibilă care

să asigure respectarea autonomiei, a voinţei şi a

preferinţelor persoanei

35

. 

51. Comisarul doreşte să mulţumească

ministrului justiţiei, domnul Robert Cazanciuc,

pentru interesul său de a continua un dialog cu

privire la aspectele menţionate mai sus şi salută

iniţiativa ministrului pentru o evaluare a legislaţiei

interne privind capacitatea juridică şi tutela, în

lumina articolului 12 din UNCRPD. Comisarul

aşteaptă să primească informaţii ulterioare cu

privire la rezultatul acestei evaluări. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

52. Comisarul doreşte să reamintească juris -

prudenţa Curţii prin care se statuează că nerecu -

noaşterea capacităţii juridice a unei persoane

limitează grav drepturile omului şi că privarea

totală de capacitate juridică este o ingerinţă foarte

gravă în dreptul la viaţă privată protejat prin

articolul 8 din Convenţie. Existenţa unei tulburări

mintale, chiar a uneia serioase, nu poate justifica,

în sine, privarea de capacitate juridică

36

. 

53. Comisarul face apel la autorităţile române

să aducă modificări suplimentare legislaţiei
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Centrul de Resurse Juridice şi Fundaţia „Pentru voi”:

Tutela – protecţie sau obstacol în calea integrării
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale?, 2011.
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IRDO, Recent Developments in the promotion and the
protection of the rights of persons with disabilities in
Romania [Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor

persoanelor cu dizabilităţi în România], 2013.
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A se vedea Shtukhaturov împotriva Rusiei, Hotărârea

Curţii din 27 martie 2009; Salontaji-Drobnjak împotriva
Serbiei, Hotărârea Curţii din 13 octombrie 2009; Berková
împotriva Slovaciei, Hotărârea Curţii din 24 martie 2009. 



naţionale, în lumina articolului 12 din UNCRPD,

în scopul de a stabili un sistem nediferenţiat, prin

care să se recunoască dreptul persoanelor cu

dizabilităţi de a beneficia de capacitate juridică în

condiţii de egalitate cu celelalte persoane în toate

aspectele vieţii. Comisarul invită autorităţile să

utilizeze orientările prevăzute în Comentariul

General nr. 1 al Comitetului ONU privind drep -

turile persoanelor cu dizabilităţi. 

54. Comisarul solicită în mod ferm autorităţilor

să elaboreze legi şi politici pentru a înlocui

mecanismul de luare a deciziilor prin substituire

(substituted decision-making) cu un sistem de

luare a deciziilor prin suport. Atât timp cât

sistemul tutelei rămâne în vigoare, autorităţilor

române li se solicită să se asigure că persoanele

puse sub tutelă au acces efectiv la proceduri de

control jurisdicţional pentru a contesta tutela sau

modul în care aceasta este administrată. În ceea ce

priveşte luarea deciziilor sprijinită, trebuie

instituite măsuri de protecţie pentru a asigura că

sprijinul acordat respectă preferinţele persoanelor

care îl primesc, nu este afectat de conflicte de

interese şi este supus controlului jurisdicţional

37

. 

55. Comisarul solicită autorităţilor să ia măsuri

pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi

sunt recunoscute ca persoane cu acelaşi statut în

faţa instanţelor şi pot contesta în mod eficient

orice încălcare a dreptului lor la capacitate

juridică

38

.

56. În sfârşit, Comisarul doreşte să reamin -

tească Recomandarea CM/Rec(2011)14 a Comi -

tetului de Miniştri al Consiliului Europei privind

participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa

politică şi publică, şi face apel la autorităţile

române să asigure că persoanele cu dizabilităţi,

inclusiv cu dizabilităţi intelectuale, nu sunt private

de dreptul lor de a vota şi de a fi alese de nicio

lege care să le limiteze capacitatea juridică, de

nicio hotărâre judecătorească sau de altă natură şi

de nicio altă măsură luată pe criteriul dizabilităţii,

a funcţionării cognitive sau a percepţiei privind

capacitatea acestora.

1.3 DREPTUL LA EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

57. România are o lungă tradiţie a şcolilor

speciale pentru copii cu dizabilităţi, sprijinită, nu

în ultimul rând, de opinia predominantă în

societate potrivit căreia copiii cu dizabilităţi sunt

educaţi cel mai bine în condiţii de segregare.

ONG-urile din România au solicitat recent

prioritizarea educaţiei incluzive pentru copiii cu

nevoi educaţionale speciale în Strategia Naţională

pentru Incluziunea Socială a Persoanelor cu

Dizabilităţi 2014-2020, aflată în prezent în curs de

pregătire. Un proiect de lege privind drepturile

copiilor cu dizabilităţi, inclusiv dezvoltarea unui

sistem de educaţie incluzivă, a fost depus în

Parlamentul României la 31 martie 2014.

Comisarul a fost informat că proiectul de lege a

fost întâmpinat cu rezistenţă semnificativă de

grupurile de profesionişti angajaţi în învăţământul

special, care nu concep noul lor rol în sistemul

reformat.

58. Potrivit statisticilor oficiale, la sfârşitul

anului 2013 aproximativ 60% dintre copiii cu

dizabilităţi erau incluşi în învăţământul de masă

39

,

în timp ce potrivit datelor publicate de IPP,

ponderea medie a copiilor cu dizabilităţi

înregistraţi în ciclul primar, secundar inferior şi

secundar superior din învăţământul de masă era în

2013 de numai 38 %

40

. ONG-urile de specialitate

au pus la îndoială fiabilitatea statisticilor oficiale,

printre altele, ca urmare a diferenţelor constatate

în datele relevante colectate de inspectoratele

şcolare şi de autorităţile de protecţie a copilului. În

plus, categoriile utilizate pentru a desemna diferite

tipuri de programe şi instituţii de învăţământ nu

reflectă întotdeauna segregarea copiilor cu diza -

bilităţi de alţi copii. De exemplu, fostele „centre

de plasament” (instituţii rezidenţiale) pentru copiii

cu dizabilităţi au fost redenumite „centre de

educaţie incluzivă”, însă această schim bare a fost

numai superficială.

59. Potrivit datelor menţionate în Proiectul de

strategie naţională pentru protecţia şi promovarea

drepturilor copilului (denumit în continuare

„Proiectul de strategie pentru protecţia copilului

2014-2020”), aproximativ 50% dintre persoanele
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A se vedea documentul tematic al Comisarului Who
gets to decide? Right to legal capacity for persons with
intellectual and psychosocial disabilities [Cine decide?

Dreptul la capacitate juridică pentru persoanele cu

dizabilităţi intelectuale şi psihosociale], 2012.  
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A se vedea Stanev împotriva Bulgariei, Hotărârea

Curţii din 17 ianuarie 2012.
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Ministerul Muncii, Situaţia copiilor cu dizabilităţi la
31 Decembrie 2013, ibidem.

40

IPP, Monitoring report on Romania’s readiness to
enforce the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, decembrie 2013, p. 17.



cu dizabilităţi au urmat învăţământul formal

numai până la nivelul învăţământului secundar

inferior, comparativ cu aproximativ 29% din

totalul populaţiei. De asemenea, acestea au rate de

reprezentare în învăţământul secundar superior şi

în învăţământul terţiar mai mici decât ratele

naţionale. Lipsa de şcolarizare este de şapte ori

mai mare pentru copiii cu dizabilităţi în

comparaţie cu copiii fără dizabilităţi, în timp ce

ratele de abandon şcolar timpuriu sunt duble faţă

de cele ale populaţiei generale

41

.

60. Comisarul a fost informat că principalele

motive invocate pentru nefrecventarea şcolii de

către copiii cu dizabilităţi sunt probleme de

sănătate legate de dizabilitatea lor, precum şi lipsa

de cadre didactice formate şi de metode de predare

şi echipamente şcolare adaptate. Majoritatea

cadrelor didactice specializate sunt angajate în

sistemul de educaţie specială şi există, de ase -

menea, discrepanţe semnificative în distribuirea

lor în toată ţara. IPP a constatat că, în 2013, 11

dintre cele 40 de judeţe ale României nu aveau

deloc personal specializat în educarea copiilor cu

dizabilităţi.

61. Comisarul înţelege că lipsa de cadre

didactice de sprijin şi de materiale adecvate în

şcolile de masă este consecinţa, printre altele, a

mecanismelor de finanţare existente în sistemul

de învăţământ începând din anul 2011. Ca rezultat

al procesului de descentralizare parţială a

sistemului de învăţământ, costurile sunt împărţite

între autorităţile centrale şi autorităţile locale, ceea

ce conduce la plăţi insuficiente sau întârziate în

special în localităţile mai mici, slab dezvoltate.

Deşi legea prevede dreptul copiilor cu dizabilităţi

de a beneficia de asistenţă în şcoli, inclusiv de

cadre didactice de sprijin, în cele mai multe cazuri

finanţarea pentru o astfel de asistenţă lipseşte.

Deficitul de finanţare şi de personal specializat

disponibil conduce în fapt la concentrarea copiilor

cu dizabilităţi în şcoli speciale, în condiţii de

segregare. 

62. Deşi oferă finanţare pentru cadre didactice

de sprijin în anumite şcoli de masă, ONG-urile au

subliniat în discuţiile avute cu Comisarul

incapacitatea lor de a susţine un număr mare de

copii cu dizabilităţi. În practică, părinţii sunt

obligaţi adesea să plătească ei înşişi pentru

asistenţa necesară în educarea copiilor lor sau să

se mute în alte localităţi pentru a-şi înscrie copiii

în şcoli care angajează cad re didactice de sprijin. 

63. Referitor la şcolile speciale, interlocutorii

Comisarului au subliniat lipsa dezvoltării per -

sonale şi a oricăror perspective de carieră pentru

majoritatea copiilor înscrişi în programe speciale,

în pofida resurselor mai bune existente în astfel de

şcoli. Reprezentanţii ONG-urilor au subliniat în

continuare lipsa unor programe de intervenţie

timpurie pentru copiii cu dizabilităţi, cu excepţia

celor oferite de furnizori privaţi. În mod similar,

nu există niciun program de asigurare a tranziţiei

copiilor cu dizabilităţi la maturitate şi la viaţa

independentă. 

64. Cu toate acestea, Comisarul constată că

reprezentanţi ai unor organizaţii ale persoanelor

cu deficienţe vizuale şi auditive susţin menţinerea

şcolarizării segregate pentru copiii cu astfel de

deficienţe, în special ca urmare a lipsei totale a

oricăror facilităţi necesare pentru a preda copiilor

cu astfel de dizabilităţi în şcolile de masă. 

65. În plus, în discuţiile lor cu Comisarul,

părinţii unor copii cu dizabilităţi şi-au exprimat

preocuparea cu privire la faptul că nu sunt

ascultaţi de autorităţi în ceea ce priveşte educaţia

copiilor lor, nu li se oferă suficiente informaţii

despre opţiunile disponibile şi despre drepturile

copiilor lor şi nu li se permite să participe la

educaţia copiilor lor. 

66. Comisarul a luat de asemenea act de

rapoartele privind practica unor şcoli de masă de

a refuza înscrierea copiilor cu dizabilităţi. În multe

cazuri, şcolile cedează la presiunea unor părinţi de

copii fără dizabilităţi, care nu susţin conceptul de

educaţie incluzivă. În plus, în unele cazuri

raportate, copiii cu dizabilităţi au fost rău trataţi

de educatorii şi de colegii lor. O parte dintre

interlocutorii Comisarului au subliniat dificultăţile

cu care se confruntă părinţii copiilor cu dizabilităţi

în contestarea refuzului şcolilor de a le înscrie

copiii

42

. 

DREPTURILE OMULUI 57

41

Potrivit Proiectului de strategie pentru protecţia

copilului 2014-2020, aproximativ 56 000 de copii cu vârsta

potrivită pentru învăţământul primar nu au fost incluşi în

sistemul educaţional în anul 2012-2013, în timp ce numărul

total al copiilor care au abandonat învăţământul primar şi

secundar în anul 2011-2012 a depăşit 28 000.  

42

A se vedea Gherghina împotriva României, Hotărârea

Curţii din 6 martie 2012, în prezent pendinte la Marea

Cameră a Curţii (lipsa de acces la învăţământul universitar);

Stoian împotriva României, cererea nr. 289/2014, în prezent

pendinte la Curte.



CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

67. Comisarul doreşte să sublinieze că exclu -

derea persoanelor cu dizabilităţi din societate pe

parcursul întregii vieţi începe adesea cu

excluderea lor din învăţământul de masă, care

consolidează şi validează în continuare margina -

lizarea lor în etapele ulterioare ale vieţii acestora. 

68. Comisarul solicită în mod ferm autorităţilor

să adopte educaţia incluzivă ca un principiu

fundamental al Strategiei naţionale pentru

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

2014-2020, precum şi al Strategiei naţionale

pentru promovarea şi protecţia drepturilor

copilului 2014-2020. Autorităţile sunt încurajate

să adopte o abordare integrată pentru dezvoltarea

unei politici de educaţie incluzivă, care să reflecte

legătura strânsă dintre serviciile de asistenţă

socială şi educaţie. 

69. Autorităţile trebuie să se asigure că copiii

cu nevoi educaţionale speciale beneficiază efectiv

de sprijin individual şi de adaptări adecvate în

instituţiile de masă, în conformitate cu articolul 24

din UNCRPD. Autorităţile sunt încurajate să ia

măsuri pentru a face posibilă tranziţia la educaţie

incluzivă, inclusiv prin dispoziţii care să instituie

în sarcina şcolilor de masă cerinţa obligatorie de a

oferi adaptări adecvate copiilor cu dizabilităţi. 

70. Astfel de măsuri ar trebui să fie însoţite de

un calendar clar şi ambiţios şi de un buget

adecvat. Transferul concret al copiilor de la

învăţământul special la învăţământul de masă

trebuie să se bazeze pe date statistice actuale,

cuprinzătoare şi exacte privind copiii cu

dizabilităţi înscrişi în învăţământul special. 

71. Comisarul solicită în mod ferm autorităţilor

să asigure faptul că copiii cu dizabilităţi sunt

protejaţi de orice formă de rele tratamente sau de

violenţă care apare în şcoli şi doreşte să sublinieze

importanţa Avocatului Poporului, precum şi a

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discri -

minării, în creşterea gradului de conştientizare cu

privire la dreptul persoanelor cu dizabilităţi la

educaţie incluzivă şi în protejarea copiilor cu

dizabilităţi de orice formă de discriminare în

sistemul de învăţământ. 

1.4 CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL

AL PROTECŢIEI DREPTURILOR

PERSOA NELOR CU DIZABILITĂŢI

72. Comisarul salută ratificarea UNCRPD de

către România în anul 2010 şi sprijinul acordat de

comisiile pentru drepturile omului din cadrul

Parlamentului, de instituţia Avocatului Poporului

şi de CNCD pentru ratificarea, în viitorul apropiat,

a Protocolului opţional la UNCRPD care prevede

un mecanism de plângeri individuale. 

73. Comisarul ia act de rapoartele diverşilor

actori referitoare la încetinirea implementării

UNCRPD ca urmare a desfiinţării Autorităţii

Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu

Handicap şi a Institutului Naţional pentru Preve -

nirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a

Persoanelor cu Handicap, în iunie 2010. Comi -

sarul constată că România a desemnat Ministerul

Muncii ca punct de contact şi meca nism de

coordonare pentru probleme legate de

implementarea UNCRPD, în conformitate cu

articolul 33 alineatul (1) din UNCRPD. 

74. Comisarul a fost informat că persoanele cu

dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă au

promovat în mod constant reînfiinţarea unei

autorităţi naţionale pentru protecţia drepturilor

persoanelor cu dizabilităţi şi că a fost iniţiat recent

un dialog între ONG-uri şi guvern cu privire la

această propunere.

75. În ceea ce priveşte monitorizarea,

Comisarul constată că IRDO a fost desemnat în

octombrie 2012 ca mecanism independent pentru

promovarea, protejarea şi monitorizarea imple -

mentării UNCRPD în conformitate cu articolul 33

alineatul (2) din UNCRPD. În plus, Ministerul

Muncii a încheiat acorduri cu ONPHR, în

octombrie 2012, şi cu CRJ, în octombrie 2013,

pentru a permite participarea pe deplin a societăţii

civile la procesul de monitorizare, astfel prevede

articolul 33 alineatul (3) din UNCRPD. 

76. Comisarul constată cu satisfacţie că, în

urma acordului încheiat cu Ministerul Muncii,

CRJ a efectuat, în perioada octombrie 2013 –

aprilie 2014, 30 de vizite la diferite tipuri de

instituţii rezidenţiale, în special pentru copii şi

tineri cu dizabilităţi, şi a elaborat un raport

preliminar privind constatările sale

43

. 

77. Comisarul salută activitatea instituţiei

Avocatului Poporului în ceea ce priveşte protecţia

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Comisarul

reţine că unul dintre adjuncţii avocatului

poporului se ocupă de probleme legate, printre

altele, de drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi
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Centrul de Resurse Juridice, Raport sinteză, vizite de

monitorizare octombrie 2013 – aprilie 2014.



ale copiilor. Comisarul constată că instituţia

Avocatului Poporului are 14 birouri regionale şi

este, astfel, o organizaţie cu un potenţial semni -

ficativ de sensibilizare. 

78. Comisarul a fost informat, însă, că cele mai

multe plângeri privind persoane cu dizabilităţi

sunt adresate CNCD, care este învestit cu

competenţe cvasi-judiciare, inclusiv aplicarea de

amenzi. CNCD a primit cele mai multe plângeri

de la sau în numele persoanelor cu dizabilităţi

fizice sau senzoriale, referitoare adesea la lipsa lor

de acces la educaţie. 

79. În timpul vizitei sale, Comisarul a luat

cunoştinţă cu satisfacţie despre cooperarea exis -

tentă între structurile naţionale privind drepturile

omului menţionate mai sus, precum şi despre

cooperarea strânsă a acestora cu o serie de ONG-

uri. Comisarul regretă, totuşi, că aceste structuri

au resimţit impactul măsurilor de austeritate

adoptate de România în ultimii ani. 

80. Comisarul a remarcat în timpul vizitei sale

dezbaterile intense existente în România cu privire

la înfiinţarea, în lunile următoare, a unui

mecanism naţional de prevenire (MNP) în temeiul

OPCAT. Comisarul constată că dezbaterile au

vizat în principal două modele: în timp ce unii

interlocutori au propus înfiinţarea unei noi

instituţii, alţii au considerat că MNP ar putea

funcţiona în cadrul instituţiei Avocatului

Poporului. 

81. În ceea ce priveşte punerea în aplicare a

standardelor la nivel local, Comisarul a fost

informat că, în conformitate cu procesul de

descentralizare în curs de desfăşurare în România,

autorităţile locale au competenţe depline în ceea

ce priveşte protecţia persoanelor cu dizabilităţi.

Deşi există o Agenţie Naţională pentru Plăţi şi

Inspecţie Socială la nivel central şi au fost

înfiinţate agenţii similare la nivel local, ONG-urile

au constatat că activitatea acestora este în mare

măsură legată de monitorizarea plăţilor bene -

ficiilor de asistenţă socială, în timp ce

responsabilităţile lor legate de inspecţie şi de

sancţionare par să fie mai puţin accentuate.

Avocatul Poporului

44

şi ONG-urile au subliniat,

de asemenea, că descentralizarea a condus la

disfuncţionalităţi în acordarea de asistenţă socială

şi la lipsa de răspundere a autorităţilor locale faţă

de autorităţile centrale în ceea ce priveşte

încălcările obligaţiilor acestora privind punerea în

aplicare menţionată. 

82. În multe situaţii, instituţiile nu oferă

serviciile obligatorii potrivit profilului lor, ci se

limitează la furnizarea de hrană şi adăpost, adesea

în condiţii care nu corespund standardelor. Acest

fapt este ilustrat de un raport întocmit de Agenţia

Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în 2013,

privind inspecţia efectuată la toate cele 51 de

„centre de recuperare şi reabilitare neuro -

psihiatrică” existente în ţară. Agenţia a constatat

că numai 13 dintre aceste instituţii ofereau servicii

de reabilitare şi că niciuna dintre ele nu oferea

servicii de integrare profesională. În pofida

acestor încălcări şi a altora, privind condiţiile

oferite, care nu corespundeau standardelor, numai

două dintre instituţii au fost sancţionate şi doar cu

avertismente

45

. 

83. În legătură cu această problemă, experţii au

adus în atenţia Comisarului faptul că Legea nr.

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul

serviciilor sociale permite acreditarea preliminară

a serviciilor sociale până la un an, cu condiţia

îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru

aceste servicii în proporţie de 75 % şi „fără a se

aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului”.

Comisarul este preocupat de faptul că aceste

prevederi pot să determine încălcări ale

standardelor minime şi să promoveze impunitatea

furnizorilor care săvârşesc astfel de încălcări. 

84. În ceea ce priveşte cadrul de politici,

Comisarul a luat cunoştinţă cu satisfacţie că a fost

înfiinţat recent un grup de lucru coordonat de

Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din

cadrul Ministerului Muncii pentru pregătirea

Strategiei naţionale pentru incluziunea socială a

persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020. Comisarul

salută această iniţiativă, care a fost luată în urma

solicitărilor repetate adresate autorităţilor de

reprezentanţi ai mai multor ONG-uri de a retrage

proiectul iniţial al acestei strategii şi de a se

asigura participarea lor deplină la procesul de

elaborare a strategiei. 

85. Comisarul îndeamnă autorităţile să

utilizeze acest moment important pentru a integra

în mod efectiv principiile UNCRPD în politicile
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Avocatul Poporului, Raport special privind protecţia
persoanelor cu handicap, mai 2013, ibidem.
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Disponibil la adresa: http://www.crj.ro/Noutati/

Romania-ar-putea-avea-din-un-mecanism-independent-de-

monitorizare/.



interne şi pentru a stabili cadrul pentru alinierea

în continuare a legislaţiei naţionale şi a practicilor

la UNCRPD. Autorităţile sunt încurajate să

utilizeze îndrumarea valoroasă oferită de

Comentariile generale ale Comitetului ONU

pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi,

precum şi experienţa vastă a ONG-urilor. 

86. La nivel legislativ, mai mulţi interlocutori,

inclusiv adjuncţii Avocatului Poporului, CNCD,

IRDO şi ONG-urile l-au informat pe Comisar că

definiţia dizabilităţii în dreptul intern nu include

toate elementele definiţiei UNCRPD. În general,

legislaţia trebuie să fie actualizată pentru a reflecta

trecerea de la o perspectivă medicală sau bazată

pe caritate cu privire la persoanele cu dizabilităţi

la o perspectivă bazată pe drepturile omului, în

conformitate cu UNCRPD. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

87. Comisarul încurajează autorităţile române

să ratifice Protocolul opţional la UNCRPD care

prevede un mecanism de plângeri individuale. 

88. Li se solicită autorităţilor să garanteze

consultări transparente şi eficiente cu persoanele

cu dizabilităţi la elaborarea Strategiei naţionale

pentru incluziunea socială a persoanelor cu

dizabilităţi 2014-2020, în scopul de a se asigura

participarea deplină a acestora la toate procesele

de luare a deciziilor care privesc în mod direct

viaţa lor cotidiană. 

89. România este încurajată să utilizeze această

ocazie pentru a alinia pe deplin legislaţia naţională

şi practicile la UNCRPD, utilizând îndrumarea

valoroasă oferită în special de Comentariile

generale ale Comitetului ONU pentru drepturile

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi experienţa

vastă a ONG-urilor. 

90. Comisarul invită autorităţile să instituie

Mecanismul Naţional de Prevenire în confor -

mitate cu OPCAT în cel mai scurt timp posibil şi

să asigure condiţii adecvate pentru funcţi o narea

eficientă a acestuia, potrivit standardelor

prevăzute în protocol. 

91. În cele din urmă, autorităţile sunt încurajate

să analizeze posibilitatea reînfiinţării unui

organism independent pentru protecţia drepturilor

persoanelor cu dizabilităţi. Un astfel de organism

independent ar putea asuma în mod util în viitor

rolul de punct de contact şi mecanism de coordo -

nare pentru implementarea UNCRPD. 

2. DREPTURILE COPILULUI

92. Populaţia de copii din România a scăzut de

la 6,6 milioane la începutul anilor 1990 la 3,65 de

milioane la 1 ianuarie 2013

46

ca urmare a unei serii

de factori, inclusiv scăderea natalităţii şi migraţia

unei părţi mari a populaţiei sale tinere, în special

în ţările vest-europene. În 2012, mai mult de

jumătate dintre copiii din România (52,2%) au

fost raportaţi ca fiind expuşi riscului de sărăcie

şi/sau de excluziune socială

47

. În timp ce un număr

aproape egal de copii trăiesc în zonele rurale şi

urbane, Comisarul a fost informat că sărăcia din

mediul rural este semnificativ mai mare decât în

mediul urban. Potrivit Proiectului de strategie

pentru protecţia copilului 2014-2020, în anul 2012

peste 170 000 de copii din categoria de vârstă

corespunzătoare învăţământului obligatoriu nu

frecventau şcoala. 

93. Sărăcia afectează în mod semnificativ

copiii romi atât în zonele rurale cât şi în cele

urbane, studiile indicând faptul că aproximativ 40

% dintre copiii romi nu au acces la hrană sufi -

cientă

48

. Aproximativ 28 % dintre copiii şi tinerii

romi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani trăiesc în

căsătorii civile sau tradiţionale, ceea ce afectează

în mod semnificativ prezenţa lor la ore.

Frecventarea învăţământului preşcolar de către

copiii romi este cu aproape 50 % mai redusă decât

a altor copii (37 % faţă de 63 %). Între vârstele de

16 şi 19 ani, frecventarea şcolii de către copiii

romi este de patru ori mai redusă decât a altor

copii. Mulţi copii romi lucrează în medii infor -

male pentru a contribui la veniturile gospodăriei,

fiind implicaţi adesea în cerşetorie sau în vânzarea

de mărunţişuri pe străzi. 

94. La fel ca în cazul problemelor legate de

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, descen -

tralizarea serviciilor sociale a adus în discuţie

problema responsabilităţii autorităţilor locale în

protejarea copiilor. Colectarea datelor privind

copiii nu se realizează în mod constant sau

uniform de către autorităţi. 
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46 Draft Child Protection Strategy 2014-2020 [Proiectul

de strategie pentru protecţia copilului 2014-2020]. 
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Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion
by age and sex [Persoane expuse riscului de sărăcie şi

excluziune socială în funcţie de vârstă şi sex], 2012.
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Open Society Foundations, Roma Education Fund,

UNICEF, Roma early childhood inclusion report [Raport

privind incluziunea copiilor preşcolari romi], 2012.



95. În subsecţiunile de mai jos, Comisarul

abordează următoarele aspecte specifice: copiii

abandonaţi şi fără adăpost, copiii instituţionalizaţi,

justiţia pentru minori şi cadrul legal şi instituţional

al protecţiei drepturilor copilului. 

2.1 COPIII ABANDONAŢI ŞI FĂRĂ

ADĂPOST 

96. Comisarul este profund îngrijorat de

numărul mare de copii abandonaţi care trăiesc în

România. Potrivit datelor oficiale, la 31 decembrie

2013 peste 80 000 de copii care trăiau în România

aveau cel puţin un părinte care lucra în

străinătate

49

. Comisarul constată că acest fenomen

datează de mai mulţi ani şi că a fost mai dramatic

în primii ani după ce România a aderat la Uniunea

Europeană. Cu un număr tot mai mare de părinţi

care migrează în străinătate, numărul copiilor

lăsaţi în urmă a ajuns la aproximativ 350 000 în

anul 2008 (peste 8 % din populaţia de copii),

dintre care în jur de 126 000 au fost afectaţi de

migraţia ambilor părinţi

50

. 

97. De asemenea, în acelaşi an s-a estimat că

jumătate dintre copiii cu ambii părinţi plecaţi în

străinătate aveau mai puţin de 10 ani, 16 % nu îşi

văzuseră părinţii de un an, în timp ce 3 % nu îi

văzuseră de cel puţin patru ani

51

. Copiii lăsaţi

acasă de către părinţii lor migranţi se aflau de

obicei în grija familiei extinse, în special a

bunicilor. Foarte rar (numai în 7 % dintre cazuri),

părinţii au informat autorităţile cu privire la

intenţia lor de a pleca în străinătate şi, de obicei,

nu şi-au pregătit copiii în niciun fel înainte de a

părăsi ţara. 

98. În timp ce rapoartele indică faptul că copiii

lăsaţi în urmă de părinţii care lucrează în

străinătate nu suferă neapărat de sărăcie, întrucât

beneficiază de sumele de bani trimise de părinţii

lor, Comisarul împărtăşeşte preocupările expri -

mate de UNICEF şi de ONG-urile de specialitate

cu privire la consecinţele emoţionale profunde ale

abandonului asupra copiilor. În plus, Comisarul a

fost informat cu privire la riscul la care sunt expuşi

copiii lăsaţi în urmă de a ajunge în instituţii. 

99. În acest context, Comisarul constată cu

satisfacţie că, în octombrie 2013, guvernul a

adoptat Legea nr. 257/2013 privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului, care a

consolidat normele existente referitoare la pro -

tecţia copiilor cu părinţi care lucrează în

străinătate, incluzând obligaţia părinţilor de a

informa autorităţile înainte de a părăsi ţara. 

100. Un alt grup care îl îngrijorează pe Comisar

îl constituie copiii abandonaţi în spitale.

Comisarul reţine că, potrivit Proiectului de

strategie pentru protecţia copilului 2014-2020,

numărul copiilor abandonaţi în unităţi sanitare a

scăzut aproape la un sfert în ultimii zece ani.

Totuşi, în pofida acestei scăderi generale, numărul

de abandonuri a crescut cu 12 % între 2010 şi

2012. În anul 2013 au fost înregistraţi un total de

1 449 de copii abandonaţi în unităţi sanitare, dintre

care 915 în maternităţi

52

. 

101. Comisarul este la fel de îngrijorat de

situaţia copiilor străzii. În condiţiile în care

statistici oficiale privind numărul de copii ai

străzii nu erau disponibile, datele colectate de

ONG-ul Salvaţi Copiii au arătat că numărul lor era

de aproximativ 1 400 în anul 2009, dintre care mai

mult de 1 100 trăiau în Bucureşti. În timpul vizitei

sale, Comisarul a fost informat de ONG-uri care

lucrează în domeniul protecţiei copiilor străzii că,

în prezent, numărul estimat de copii ai străzii este

cuprins între 1 000 şi 2 000 în Bucureşti, şi de

până la 5 000 în alte localităţi din ţară, fiind în

creştere de la evaluarea din 2009. 

102. În anul 2006 guvernul a adoptat un plan de

acţiune pentru reintegrarea socială a copiilor

străzii, care definea mai multe categorii de copii ai

străzii în funcţie de situaţia lor şi care prevedea o

serie de măsuri pentru protecţia acestora

53

.

Obiectivele generale stabilite de planul de acţiune

includeau evaluarea situaţiei copiilor străzii,
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intervenţia pentru îmbunătăţirea situaţiei şi

activităţile de prevenire, inclusiv informaţiile

furnizate părinţilor cu privire la interzicerea

muncii copiilor. De asemenea, una dintre măsurile

concrete avute în vedere era înregistrarea copiilor

fără acte de identitate şi instituţionalizarea. 

103. Cu toate acestea, în anul 2009, Comitetul

ONU pentru Drepturile Copilului, în timp ce

observa scăderea raportată a numărului de copii

care trăiau pe stradă, era îngrijorat de faptul că

mulţi copii ai străzii trebuiau să lucreze pentru a se

întreţine, în timp ce majoritatea nu mergeau la

şcoală şi nu aveau certificate de naştere. În ceea

ce priveşte copiii romi de pe străzi, Comitetul era

preocupat de faptul că evacuările forţate ale

familiilor de romi cu copii fuseseră efectuate fără

asigurarea unui alt spaţiu de locuit sau a unei

compensaţii adecvate

54

. 

104. De asemenea, Comisarul a luat cunoştinţă

de faptul că profilul copiilor străzii s-a schimbat în

ultimii ani. Copiii străzii din anii 1990 au crescut

şi continuă să trăiască pe străzi, iar acum sunt

părinţii celei de a doua generaţii de copii ai străzii.

O altă categorie de copii ai străzii sunt cei

proveniţi din familii sărace care au venit la

Bucureşti din alte regiuni, de la începutul crizei

economice, din anul 2008. Comisarul a fost

informat că, potrivit estimărilor ONG-urilor,

copiii romi reprezintă aproximativ 30 % dintre

copiii străzii, în scădere faţă de procentele mai

ridicate înregistrate în anii anteriori. 

105. În timp ce copiii străzii din a doua

generaţie trăiesc într-un mediu relativ mai stabil,

dar încă îşi câştigă existenţa pe străzi, copiii sosiţi

recent sunt afectaţi mai grav de excluziune

socială, precum şi de o sănătate precară, de

malnutriţie cronică, de abandon şcolar timpuriu şi

analfabetism (aproximativ o jumătate dintre ei),

de abuz fizic şi sexual, de stigmatizare şi

discriminare. 

106. Comisarul a fost informat că în timp ce

„serviciile de intervenţie” care constau în

adăposturi de zi şi de noapte, precum şi centrele de

urgenţă care pot găzdui copii ai străzii se află în

subordinea autorităţilor locale, acestea sunt

organizate pentru a oferi protecţie temporară,

asigurând în special accesul copiilor la elemente

vitale, cum ar fi îmbrăcăminte, produse de igienă

şi alimente. Mai mult decât atât, ca urmare a

descentralizării serviciilor de protecţie a copilului,

abordarea adoptată de autorităţile locale în

furnizarea serviciilor menţionate mai sus este

variabilă şi fragmentată. 

107. Comisarul împărtăşeşte îngrijorarea

exprimată de interlocutorii săi cu privire la faptul

că în prezent nu sunt alocate fonduri publice

pentru o protecţie mai integrată a copiilor străzii şi

că autorităţile se bazează într-o mare măsură pe

ONG-uri pentru servicii de prevenire şi pentru

reintegrarea copiilor străzii în familiile lor. 

108. Comisarul constată cu satisfacţie, totuşi,

faptul că, începând din anul 2008, numărul

european de asistenţă telefonică pentru copii care

solicită ajutor 116111 este operat în România de

ONG-ul Asociaţia Telefonul Copilului şi că

autorităţile, inclusiv agenţiile de punere în aplicare

a legii, cooperează cu această asociaţie în asistarea

copiilor străzii. 

109. În sfârşit, Comisarul constată cu satis -

facţie că Proiectul strategiei pentru protecţia

copilului 2014-2020 şi Planul operaţional pentru

implementarea acestei strategii abordează

problema copiilor străzii. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

110. Comisarul face apel la autorităţi să îşi

intensifice eforturile pentru a preveni separarea

copiilor de familiile lor. Autorităţile trebuie să

sprijine reintegrarea copiilor abandonaţi în

familiile lor şi să ofere îngrijire alternativă în cazul

în care acest lucru este în interesul superior al

copilului. 

111. Autorităţilor li se solicită în mod ferm să

efectueze o evaluare sistematică a situaţiei copiilor

străzii, în scopul de a obţine o imagine exactă a

cauzelor sale profunde şi a dimensiunii acesteia.

Se solicită autorităţilor să ia măsuri pentru a se

garanta faptul că copiii străzii au acces efectiv la

servicii de sănătate, la adăpost şi la alimente. 

112. În sfârşit, Comisarul salută includerea de

către autorităţi a problemei copiilor străzii în

proiectul Strategiei pentru protecţia copilului

2014-2020 şi le solicită în mod ferm să elaboreze

un plan cuprinzător adresat copiilor străzii, care

să includă măsuri de prevenire şi protecţie. 

2.2 COPIII CARE TRĂIESC ÎN INSTITUŢII 

113. Potrivit datelor publicate de Ministerul

Muncii, la 31 decembrie 2013 erau incluşi în
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sistemul de protecţie specială pentru copiii lipsiţi

de îngrijire părintească 61 749 de copii, dintre care

22 189 (35,93 %) trăiau în instituţii de tip

rezidenţial (18 148 în instituţii publice şi 4 041 în

instituţii private), iar 37 889 (61,36 %) beneficiau

de o măsură de protecţie de tip familial, inclusiv

de plasament la asistenţi maternali, familii extinse,

alte familii şi la tutori. Comisarul observă că, în

timp ce numărul de copii din instituţiile de tip

rezidenţial a scăzut dramatic de la sfârşitul anilor

1990, când a fost estimată la mai mult de 100 000,

procesul de dezinstituţionalizare a încetinit în mod

semnificativ începând cu anul 2007

55

. 

114. În acelaşi timp, se pare că copiii cu

dizabilităţi au fost lăsaţi în mare măsură în afara

procesului de dezinstituţionalizare, cu toate că

Strategia naţională în domeniul protecţiei şi

promovării drepturilor copilului 2008-2013

(denumită în continuare „Strategia pentru

protecţia copilului 2008-2013”) a inclus măsuri

specifice de dezinstituţionalizare şi de incluziune

socială care îi vizau pe aceşti copii. Astfel, la

sfârşitul anului 2013, numărul copiilor cu

dizabilităţi care trăiau în instituţii era de 7 891, în

creştere faţă de cei 6 909 înregistraţi la sfârşitul

anului 2005, în pofida unei uşoare scăderi în

ultimii ani. 

115. Comisarul împărtăşeşte îngrijorările

expri mate în anul 2009 de Comitetul ONU pentru

Drepturile Copilului potrivit cărora Legea nr. 272/

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor

copilului, în timp ce interzice plasarea copiilor

care nu a împlinit vârsta de doi ani în îngrijire de

tip rezidenţial, permite un astfel de plasament în

mod excepţional în cazul copiilor cu dizabilităţi

grave. În acest sens, Federaţia Română a

Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil

(FONPC) a susţinut modificarea legislaţiei, astfel

încât să interzică plasarea copiilor care nu au

împlinit vârsta de trei ani în instituţii. Această

măsură a fost inclusă în proiectul Planului

operaţional pentru implementarea strategiei pentru

protecţia copilului 2014-2020. 

116. Cu toate că nu sunt disponibile statistici

oficiale privind originea etnică a copiilor din

instituţii, cercetările realizate în anul 2010 de o

serie de ONG-uri în 22 de centre rezidenţiale au

arătat că reprezentarea copiilor romi în îngrijirea

instituţională era de 28 %, mult mai mare decât

ponderea lor generală în totalul populaţiei (estimat

în cadrul cercetărilor la 9 %)

56

. 

117. În ceea ce priveşte numărul de instituţii,

la 31 decembrie 2013 existau 1 532 instituţii de

tip rezidenţial pentru copii, dintre care 373

funcţionau ca instituţii pentru copii cu dizabilităţi.

Comisarul îşi exprimă satisfacţia privind faptul că,

în perioada 1994-2005, majoritatea instituţiilor de

tip vechi cu o capacitate mai mare de 100 de locuri

(196 de instituţii) au fost închise şi au fost

dezvoltate servicii alternative, de tip familial

57

. 

118. Comisarul ia act însă de numeroasele

rapoarte ale ONG-urilor care concluzionează că,

deşi copiii au fost mutaţi din instituţii mari în

instituţii de dimensiuni mici, ei continuă să sufere

de lipsa îngrijirii de bază. În pofida angaja -

mentului guvernului de a îmbunătăţi condiţiile,

există încă rapoarte care arată că copiii din

instituţii suferă de neglijare fizică şi emoţională,

pedepse corporale şi utilizarea măsurilor ilegale

de contenţiune. În timpul vizitei sale, Comisarul a

fost informat că majoritatea apelurilor la numerele

telefonice de asistenţă pentru copiii care solicită

ajutor sunt legate de pedepse sau de alte forme de

violenţă suferite de copiii din instituţii. În ceea ce

priveşte copiii cu dizabilităţi, una dintre plângerile

penale formulate recent de CRJ privea „Centrul

de plasament pentru copiii cu probleme

psihosociale” din Oradea. Abuzurile înregistrate

includeau: lovirea cu palma, sufocarea, bătăi cu

pumnii, cu genunchii şi cu un baston, strivirea

degetelor copiilor cu uşa, abuzuri sexuale şi lipsa

accesului la toalete în timpul nopţii

58

. 

119. La fel ca în cazul adulţilor, nu există un

mecanism efectiv aflat la dispoziţia copiilor

pentru depunerea de plângeri legate de astfel de

incidente. În timp ce crearea unui Mecanism

Naţional de Prevenire în conformitate cu OPCAT

este esenţială, interlocutorii Comisarului au

subliniat că un astfel de mecanism poate să

răspundă numai parţial nevoilor de monitorizare
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sistematică în multitudinea de instituţii existente.

Comisarul constată că reprezentanţii societăţii

civile consideră că structurile de inspecţie socială

care funcţionează în prezent în cadrul Agenţiei

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sunt

ineficiente şi lipsite de independenţă. 

120. Alte probleme evidenţiate de către ONG-

uri includ starea precară a spaţiilor, supra -

aglomerarea, plasarea de copii şi adulţi între care

nu există legături de rudenie în aceleaşi spaţii de

locuit, lipsa unor mecanisme de predare adecvate

şi a unor activităţi semnificative, precum şi lipsa

situaţiilor şcolare şi medicale. 

121. Comisarul a luat cunoştinţă de unele

dintre aceste probleme în timpul vizitei sale la

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

Tâncăbeşti din comuna Snagov, în apropiere de

Bucureşti. În pofida denumirii sale care sugerează

o şcoală de masă pentru copii cu şi fără

dizabilităţi, centrul este o instituţie de tip

rezidenţial care găzduieşte peste 50 de preşcolari,

copii şi tineri adulţi cu dizabilităţi. Comisarul a

aflat cu tristeţe, însă nu cu surprindere, de la

reprezentanţii autorităţilor locale prezenţi în

timpul vizitei că starea de sănătate şi deficienţele

celor mai mulţi dintre aceşti copii şi tineri s-au

înrăutăţit în timp. Singurul viitor avut în vedere

pentru copiii apropiaţi de vârsta adultă era

transferul lor într-o instituţie de tip rezidenţial

privată. 

122. Unul dintre cele mai importante motive

pentru instituţionalizarea continuată, identificat de

mulţi interlocutori, este dat de lipsa unor măsuri

de prevenire a instituţionalizării copiilor, în

special a celor cu dizabilităţi şi de promovare a

reintegrării copiilor instituţionalizaţi în familiile

lor. Lipsa unui sprijin adecvat acordat familiilor

cu copii cu dizabilităţi contribuie la abandonarea

copiilor mici de către părinţii care nu au

capacitatea să suporte costurile cu îngrijirea

privată la domiciliu. 

123. Comisarul a fost informat că principalii

furnizori de servicii de îngrijire a copiilor cu

dizabilităţi în comunitate sunt ONG-urile. În acest

context, Comisarul salută participarea mai multor

autorităţi locale, împreună cu ONG-urile, în

proiecte-pilot pentru transformarea instituţiilor de

tip vechi în centre de asistenţă multifuncţionale

pentru copiii cu dizabilităţi şi pentru familiile lor. 

124. Comisarul a vizitat Centrul multi -

funcţional „Sfânta Maria” administrat de Fundaţia

World Vision România în colaborare cu

autorităţile locale din sectorul 5, Bucureşti, care

funcţionează în sediul unui fost orfelinat închis în

anul 2012 la sfârşitul unui proces de tranziţie care

a durat şase ani. La momentul vizitei Comisarului,

40 de părinţi erau implicaţi în programele de

intervenţie timpurie, de sprijin şi educaţionale

desfăşurate de centru pentru 35 de copii şi 9 tineri

cu dizabilităţi. Comisarul a luat cunoştinţă cu

satisfacţie că proiectul a avut rezultate pozitive şi

că acesta reprezintă un model pe care alte

autorităţi locale din ţară doresc să îl reproducă. 

125. În plus faţă de aspectele menţionate mai

sus, a fost adus în atenţia Comisarului faptul că o

serie de copii dispar în fiecare an din instituţii.

Potrivit unui studiu efectuat de Ministerul

Afacerilor Interne, peste 830 de copii au părăsit

instituţiile în anul 2008, inclusiv din cauza relelor

tratamente aplicate de colegi sau de personal. Date

oficiale mai recente arată că 2 699 de cazuri de

copii dispăruţi au fost raportate la poliţie în

primele 10 luni ale anului 2013, inclusiv un număr

neprecizat de copii care au părăsit în mod voluntar

instituţiile. 

126. În acest context, Comisarul constată că

România a fost una dintre primele ţări care a

introdus numărul telefonic de urgenţă european

pentru copii dispăruţi 116 000. Comisarul a fost

informat că, în anul 2007, Ministerul Afacerilor

Interne a elaborat un Ghid de bune practici privind

acţiunile poliţiei în cazurile de copii dispăruţi sau

de copii care sunt victime ale abuzului, ale

traficului de fiinţe umane şi ale pornografiei

infantile. Totuşi, o parte dintre interlocutorii

Comisarului au subliniat că multe instituţii, de

fapt, nu cunosc procedurile care trebuie urmate în

situaţiile în care copiii dispar. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

127. Autorităţile trebuie să demonstreze un

angajament puternic pentru dezinstituţionalizarea

serviciilor de protecţie a copilului. Eforturile de

accelerare a dezinstituţionalizării trebuie să fie

intensificate cu prioritate. Comisarul speră că

noua Strategie naţională pentru protecţia şi

promovarea drepturilor copilului 2014-2020 va

avea un rol esenţial în acest proces. 

128. Autorităţilor li se solicită în mod ferm să

pună în aplicare orientările cuprinse în Recoman -

darea CM/Rec(2010)2 privind dezinstituţiona -

lizarea şi viaţa în comunitate a copiilor cu
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dizabilităţi şi în Recomandarea CM/Rec(2013)2

privind asigurarea incluziunii depline a copiilor şi

tinerilor cu dizabilităţi în societate ale Comitetului

de Miniştri al Consiliului Europei, asigurându-se

în special că interesul superior al copilului este

primordial în toate acţiunile care privesc copiii cu

dizabilităţi. 

129. Până la dezinstituţionalizare, autorităţile

trebuie să adopte măsuri care să garanteze că

dreptul copilului la respectarea demnităţii şi a

integrităţii sale fizice este respectat. Comisarul

doreşte să sublinieze importanţa unui mecanism

independent de monitorizare eficient pentru a

identifica orice forme de abuz săvârşite împotriva

copiilor în instituţii. Autorităţilor li se solicită să se

asigure că sunt efectuate investigaţii complete şi

eficiente în cazul sesizărilor privind rele trata -

mente aplicate copiilor şi că făptuitorii sunt

deferiţi justiţiei. 

130. În sfârşit, Comisarul solicită autorităţilor

să continue să dezvolte măsurile de protecţie

alternativă deja în vigoare şi să se asigure că

părinţii sunt sprijiniţi în vederea reintegrării

copiilor în familie şi în societate. 

2.3 JUSTIŢIA PENTRU MINORI 

131. Comisarul ia act de modificările legis -

lative importante care au avut loc în ultimii ani în

România şi este conştient de eforturile susţinute

necesare pentru a pune în aplicare reforme pe

scară largă în domeniul justiţiei pentru minori. În

special, mediul juridic actual este marcat de

adoptarea şi intrarea în vigoare recentă a noilor

coduri civil şi penal, precum şi a codurilor de

procedură aferente. Toate aceste instrumente au

introdus noi prevederi referitoare la justiţia pentru

minori. 

132. Comisarul salută prevederile noului Cod

penal prin care este eliminată, începând de la 1

februarie 2014, pedeapsa cu închisoarea pentru

minori şi ia act cu satisfacţie de introducerea unui

evantai mai larg de măsuri educative pentru copiii

aflaţi în conflict cu legea. Comisarul constată că

vârsta răspunderii penale a rămas 14 ani. 

133. Cea mai mare parte a noilor măsuri

educative nu implică privarea de libertate şi

constau în: stagiul de formare civică, suprave -

gherea, obligaţia de a nu părăsi domiciliul la

sfârşit de săptămână şi de a participa la

programele sau activităţile stabilite de instanţă,

precum şi asistarea zilnică în şcoală şi activităţi

extra-curriculare stabilite de instanţă, şi se

efectuează sub supravegherea unui serviciu de

probaţiune. 

134. Comisarul reţine, totuşi, faptul că două

dintre măsurile educative prevăzute de noul cod

penal [articolul 115 alineatul (2)] presupun

privarea de libertate într-un „centru educativ” pe o

perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani sau într-un

„centru de detenţie” pe o perioadă cuprinsă între 2

şi 5 ani. Internarea într-un centru de detenţie poate

fi dispusă pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani

în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru

infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani

sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. 

135. Informaţiile obţinute de Comisar indică

faptul că, în practică, cele două centre de reedu -

care existente în conformitate cu fosta regle -

mentare au fost transformate în centre educative,

în timp ce trei din cele patru peni tenciare pentru

minori şi tineri au fost transfor mate în centre de

detenţie. Un penitenciar pentru minori şi tineri nu

a fost încă reorganizat. 

136. Comisarul este îngrijorat de rapoartele

care indică faptul că aceste transformări au fost în

mare măsură formale, în timp ce condiţiile reale

din locurile de detenţie, caracterizate adesea prin

supraaglomerare, lipsa unor activităţi semnifi -

cative şi expunerea la violenţă verbală şi fizică din

partea personalului

59

, au rămas în general aceleaşi.

Într-un raport recent privind un centru de detenţie

s-au constatat o serie de probleme, inclusiv

aranjamente necorespun zătoare pentru dormit,

condiţii de igienă precare şi lipsa accesului la

asistenţă medicală de calitate. Numai jumătate

dintre deţinuţii minorii erau înscrişi în programe

educaţionale, iar numărul cadrelor didactice şi al

asistenţilor sociali care să lucreze cu copiii din

centru era insuficient. Deşi deţinuţii minori au

declarat că s-a recurs la violenţă împotriva lor în

centru, niciunul dintre ei nu a raportat aceste
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APADOR–CH (Comitetul Helsinki România), Raport

asupra vizitei în Centrul de detenţie pentru minori Craiova,

13 martie 2014. 



incidente, întrucât nu credeau că plângerile lor vor

fi luate în considerare

60

. 

137. Comisarul ia act cu interes de procesul de

reformă început de România în ultimii ani,

orientat către înfiinţarea de tribunale specializate

în justiţia pentru minori. Comisarul a fost informat

că Legea nr. 304/2004 privind organizarea

judiciară prevedea înfiinţarea tribunalelor pentru

minori şi familie începând de la 1 ianuarie 2008.

Cu toate acestea, un singur tribunal-pilot de acest

fel fusese înfiinţat, în judeţul Braşov, la începutul

anului 2008, în timp ce în majoritatea celorlalte

judeţe au fost organizate complete sau secţii

„pentru minori şi familie”, în cadrul instanţelor

obişnuite. 

138. Autorităţile l-au informat pe Comisar că

planul de a înfiinţa tribunale pentru minori a fost

abandonat în urma unei evaluări a activităţii

tribunalului-pilot menţionat anterior şi a

completelor specializate, care a relevat faptul că

numărul de cauze referitoare la copii era redus şi

nu justifica punerea în aplicare a reformei astfel

cum fusese prevăzută iniţial. Totuşi, în confor -

mitate cu modificările aduse recent de noile

reglementări în domeniul dreptului civil, vor fi

înfiinţate tribunale specializate pentru măsurile de

protecţie („tutelă”) şi pentru familie, în vederea

judecării, printre altele, a cauzelor privind minorii. 

139. În sfârşit, Consiliul Superior al Magis -

traturii a organizat sesiuni de formare aprofundată

pentru judecători şi procurori referitoare la

aplicarea noilor coduri şi asigură for marea

sistematică a judecătorilor şi procurorilor în

domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Comisarul a luat cunoştinţă cu satisfacţie că

judecătorii şi procurorii care se ocupă de cauzele

în care sunt implicaţi copii sunt numiţi din rândul

celor care au finalizat formarea organizată de

Consiliul Superior al Magistraturii. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

140. Comisarul a atrage atenţia autorităţilor

române asupra Orientărilor din 2010 privind

justiţia adaptată copilului ale Comitetului de

Miniştri al Consiliului Europei şi le încurajează să

se inspire din acestea şi să le pună în aplicare.

Astfel cum s-a subliniat în aceste orientări, justiţia

adaptată copilului înseamnă o „justiţie care este

accesibilă, adecvată vârstei, promptă, diligentă,

adaptată la şi axată pe nevoile şi drepturile

copilului, pe respectarea drepturilor copilului,

inclusiv dreptul la un proces echitabil, la

participarea la şi la înţelegerea procedurilor, la

respectarea vieţii private şi de familie, precum şi

la integritate şi demnitate”

61
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141. Eliminarea pedepsei cu închisoarea pentru

minori, în februarie 2014, şi înlocuirea sa cu

măsuri educative alternative sunt, în principiu, în

conformitate cu orientările menţionate anterior şi

sunt binevenite. Cu toate acestea, Comisarul

regretă lipsa de pregătire a autorităţilor pentru

punerea în aplicare a unora dintre aceste măsuri

noi şi observă cu preocupare perpetuarea prezenţei

copiilor în penitenciare sau în condiţii similare cu

cele din penitenciare. Comisarul solicită în mod

ferm autorităţilor să facă tot posibilul pentru a-şi

pune practicile în deplină concordanţă cu noua

legislaţie şi pentru a se asigura că copiii nu mai

sunt ţinuţi în penitenciare sau în condiţii similare

cu cele din penitenciare.

142. Comisarul este îngrijorat de faptul că

copiilor deţinuţi li se refuză practic dreptul la

educaţie, contrar Orientărilor din 2010 ale

Comitetului de Miniştri, Convenţiei cu privire la

drepturile copilului şi CEDO, şi solicită în mod

ferm autorităţilor să ia măsuri urgente pentru a

garanta accesul lor la educaţie.

143. Se reaminteşte faptul că autorităţile au

obligaţia, în conformitate cu articolul 19 din

Convenţia cu privire la drepturile copilului, să ia

toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja

copilul de toate formele de violenţă. Comisarul

îndeamnă autorităţile să se asigure că copiii

beneficiază de sprijin independent pentru a putea

să depună plângeri împotriva oricărei violenţe

săvârşite împotriva lor în locurile în care sunt

privaţi de libertate. În acest context, Comisarul

doreşte să sublinieze încă odată importanţa

înfiinţării unui Mecanism Naţional de Prevenire

în conformitate cu OPCAT în cel mai scurt timp

posibil.

144. În sfârşit, Comisarul încurajează eforturile

autorităţilor de organizare a sistemului de justiţie

pentru minori şi le solicită să continue formarea

sistematică a tuturor membrilor personalului

implicat în administrarea justiţiei pentru minori,

pentru a asigura o abordare armonizată a proble -

melor referitoare la minori.

66 DREPTURILE OMULUI

61

A se vedea de asemenea documentul tematic al
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2.4 CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL

AL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

145. România a devenit parte la Convenţia

ONU cu privire la drepturile copilului din 1990 şi

ratificat protocoalele opţionale la aceasta privind

implicarea copiilor în conflicte armate şi privind

vânzarea de copii, prostituţia infantilă şi

pornografia infantilă. În anul 2011 România a

ratificat, de asemenea, Convenţia Consiliului

Europei pentru protecţia copiilor împotriva

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale.

146. În timpul vizitei sale, Comisarul a obser -

vat cu satisfacţie că comisiile pentru drepturile

omului ale Parlamentului, Ministerul Muncii şi

Ministerul Afacerilor Interne susţin ratificarea, de

către România, a Convenţiei privind prevenirea şi

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a

violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul) şi

doreşte să sublinieze importanţa acestui tratat

pentru protecţia drepturilor copilului.

147. Comisarul constată că în ultimii zece ani

autorităţile au depus eforturi semnificative pentru

a armoniza legislaţia naţională cu Convenţia ONU

cu privire la drepturile copilului. Comisarul a luat

cunoştinţă cu interes de faptul că prin Legea nr.

257/2013 privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului, adoptată recent, principiul

interesului superior al copilului a dobândit

vizibilitate semnificativă în legislaţia naţională.

148. De asemenea, autorităţile române au

adoptat o strategie naţională pentru protecţia şi

promovarea drepturilor copilului pentru perioada

2008-2013 şi o serie de planuri sectoriale privind

munca copiilor, copiii abuzaţi şi neglijaţi,

exploatarea sexuală şi traficul de copii.

149. Autorităţile pregătesc în prezent o stra -

tegie naţională pentru promovarea şi protecţia

drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020.

Comisarul a luat cunoştinţă cu satisfacţie de faptul

că proiectul strategiei se bazează pe o evaluare

cuprinzătoare a problemelor restante cele mai

dificile în ceea ce priveşte protecţia copilului, şi

că planul operaţional pentru implementarea

strategiei prevede un număr mare de obiective şi

de măsuri specifice referitoare la aceste provocări.

Comisarul a fost informat însă că, în lipsa unor

date oficiale privind toate domeniile abordate,

strategia se bazează în mare parte pe date parţiale

colectate de ONG-uri.

150. În ceea ce priveşte cadrul instituţional,

Comisarul constată că urmare a unei reforme

administrative, începând cu anul 2005, serviciile

de protecţie a copilului au fost transferate în mare

măsură la nivelul de competenţă a autorităţilor

judeţene şi municipale. Comisarul a luat act de

îngrijorarea exprimată de reprezentanţi ai

societăţii civile cu privire la faptul că procesul de

descentralizare a determinat o responsabilitate

redusă a autorităţilor în ceea ce priveşte protecţia

drepturilor copilului. Mai mult decât atât,

descentralizarea a condus la discrepanţe în imple -

mentarea standardelor în diferite localităţi şi

judeţe, ceea ce a generat incoerenţe în tratamentul

copiilor. În plus, în parte ca o consecinţă a

măsurilor de austeritate care impun o îngheţare a

angajărilor în cadrul instituţiilor şi autorităţilor

publice, numărul de angajaţi din sistemul de

protecţie a copilului a scăzut cu 27 % între 2007 şi

2013
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151. Un alt aspect îngrijorător a fost desfi -

inţarea, in iunie 2010, a Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copi -

lului, care a fost reorganizată ca o direcţie în

cadrul Ministerului Muncii. Comisarul reţine

punctele de vedere exprimate de reprezentanţi ai

societăţii civile potrivit cărora dezmembrarea

acestei agenţii centrale a lăsat România fără un

organism independent de monitorizare în ceea ce

priveşte implementarea obligaţiilor statului în

conformitate cu Convenţia cu privire la drepturile

copilului.

152. În acest context, Comisarul salută

reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Drepturilor Copilului şi Adopţie, începând cu

aprilie 2014, şi solicită guvernului României să

aloce resurse adecvate pentru a asigura funcţio -

narea eficientă a acesteia.

153. Comisarul constată că Avocatul Poporului

poate primi şi examina plângeri direct de la copii,

şi că unul din cei patru adjuncţi ai Avocatului

Poporului este însărcinat, printre altele, cu

probleme privind protecţia drepturilor copilului.

Comisarul a fost informat că propunerile de

înfiinţare a unei instituţii separate care să funcţio -

neze ca Avocat al Copilului au fost respinse de

autorităţi. Observând că este de competenţa

autorităţilor române să stabilească forma acestei

instituţii, Comisarul subliniază că o astfel de
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instituţie ar trebui să poată monitoriza, promova

şi proteja drepturile copiilor în mod independent şi

eficient

63

.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

154. Comisarul ia act cu satisfacţie că

principiul interesului superior al copilului este

inclus în legislaţia românească şi solicită

autorităţilor să ia măsuri pentru a se asigura că

acest principiu este reflectat ca un considerent

principal în toate aspectele legislative şi politice

care afectează copiii.

155. Comisarul solicită în mod ferm autori -

tăţilor să se asigure că principiul interesului

superior al copilului este transformat într-o

prioritate în toate domeniile acoperite de Strategia

pentru promovarea şi protecţia drepturilor

copilului 2014-2020. Se solicită autorităţilor să

asigure participarea largă a societăţii civile la

elaborarea strategiei.

156. Se solicită autorităţilor să colecteze în

mod sistematic date privind copiii. Comisarul face

apel la autorităţi să se asigure că administrarea

descentralizată nu devine o sursă de necon -

cordanţe în tratamentul copiilor şi le solicită în

mod ferm să consolideze responsabilitatea auto -

rităţilor locale în toate aspectele legate de protecţia

drepturilor copilului.

157. Autorităţile trebuie să aloce resurse

adecvate pentru funcţionarea eficientă a

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor

Copilului şi Adopţie şi pentru consolidarea

capacităţilor instituţiei Avocatului Poporului,

inclusiv în ceea ce priveşte mandatul adjunctului

Avocatului Poporului responsabil cu drepturile

copilului.

158. În sfârşit, Comisarul subliniază impor -

tanţa Convenţiei privind prevenirea şi comba terea

violenţei împotriva femeilor şi a violenţei

domestice (Convenţia de la Istanbul) pentru

protecţia drepturilor copilului şi încurajează

autorităţile române să adere la această convenţie.

3 DREPTURILE ROMILOR

159. Potrivit recensământului din anul 2011,

621 600 de persoane care trăiesc în România s-au

declarat romi, reprezentând 3,3 % din populaţia

ţării, care numără puţin peste 20 de milioane.

Observatorii estimează că numărul real al romilor

este între 1,8 şi 2,5 milioane, reprezentând 8,6-10

% din populaţie. Acest lucru plasează România pe

locul al doilea în aria geografică a Consiliul

Europei, după Turcia, în ceea ce priveşte numărul

estimat al populaţiei de romi. 

160. Rezultatele sondajelor efectuate de

Progra mul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

(UNDP), de Banca Mondială şi de Comisia

Europeană, precum şi de FRA

64

au arătat că în

anul 2011 peste 70 % dintre romii din România

trăiau sub pragul sărăciei şi numai aproximativ 35

% erau angajaţi. Mai puţin de 30 % dintre romii cu

vârsta peste 18 ani au declarat că aveau sau vor

avea dreptul la o pensie privată sau de stat. În

acelaşi an, 19 % dintre bărbaţii romi şi 29 % dintre

femeile rome nu aveau niciun fel de educaţie

formală

65
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161. După integrarea României în Uniunea

Europeană, până la 10 % dintre romi, repre -

zentând o pondere comparabilă cu ratele naţionale

de emigrare

66

, au emigrat în ţări vest-europene în

căutarea unei vieţi mai bune şi s-au confruntat cu

diverse forme de discriminare în ţările gazdă

67

. 

162. În pofida unor măsuri pozitive adoptate de

autorităţi pentru a intensifica lupta împotriva

rasismului, Comisarul împărtăşeşte preocupările

exprimate de Comisia Europeană împotriva

Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) în raportul său

recent privind România, referitoare la ostilitatea

opiniei publice faţă de romi şi la incidentele

recurente constând în conflicte inter-etnice şi

violenţe care îi afectează pe romi

68

. 
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turile copilului, General comment no. 2: The role of
independent national human rights institutions in the
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Member States [Situaţia populaţiei rome în 11 state membre

ale Uniunii Europene] 2012. 

65

FRA, Analysis of FRA Roma survey results by gender
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163. În subsecţiunile următoare Comisarul

abordează câteva probleme privind: atitudinea

anti-ţigănească instituţionalizată, situaţia locativă,

educaţia, problemele legate de sănătate şi de

ocuparea forţei de muncă; violenţa împotriva

romilor; şi aspecte ale cadrului legal şi institu -

ţional pentru protecţia drepturilor romilor. Diverse

aspecte privind copiii romi sunt acoperite în

secţiunea 2, referitoare la drepturile copilului,

precum şi în subsecţiunea 3.1 de mai jos. 

3.1 ATITUDINEA ANTI-ŢIGĂNEASCĂ

INSTITU ŢIONALIZATĂ, SITUAŢIA LOCA -

TIVĂ, EDUCAŢIA, PROBLEMELE LEGATE

DE SĂNĂTATE ŞI DE OCUPAREA FORŢEI

DE MUNCĂ ALE ROMILOR DIN ROMÂNIA 

164. Istoria romilor a fost foarte dureroasă de la

sosirea lor în zona României, documentată

începând din a doua jumătate a secolului al 14-lea,

caracterizată printr-o perioadă iniţială de sclavie,

iar mai târziu, în timpul celui de Al doilea război

mondial, de deportări masive. În perioada

postbelică, romii au fost consideraţi de către

guvernele care s-au succedat ca fiind un grup

defavorizat din punct de vedere social, mai

degrabă decât o minoritate naţională. Situaţia a

rămas neschimbată până la căderea regimului

comunist în anul 1989

69
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165. Comisarul salută măsurile pozitive

adoptate de autorităţi pentru a combate atitudinea

anti-ţigănească larg răspândită, inclusiv desfă -

şurarea unor campanii de sensibilizare împotriva

rasismului şi recrutarea de membri ai comunităţii

rome în academiile de poliţie şi în agenţiile de

punere în aplicare a legii. Deosebit de pozitiv este

faptul că 189 de romi sunt în prezent angajaţi în

cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi le sunt

repartizate probleme legate de comunităţile de

romi. 

166. Cu toate acestea, Comisarul este

preocupat de faptul că, în contrast cu aceste

iniţiative, stigmatizarea şi retorica anti-romi

continuă să apară în discursul public şi politic.

Referiri la romi ca fiind un grup etnic cu

comportament infracţional şi lipsit de capacitatea

de a se integra au fost făcute la cel mai înalt nivel

politic, inclusiv de către preşedintele ţării

70

. În

anul 2013, un funcţionar din administraţia locală,

jurnalişti şi grupuri extremiste au folosit social

media (mijloace de comunicare socială) pentru a

promova sterilizarea femeilor de etnie romă. 

167. Comisarul este preocupat de faptul că nu

există niciun mecanism funcţional eficient pentru

sancţionarea politicienilor şi a partidelor politice

care promovează idei rasiste. Autorităţile ar trebui

să condamne în mod ferm şi fără echivoc toate

cazurile de discursuri care instigă la ură. De

asemenea, partidele politice şi Parlamentul ar

trebui să adopte măsuri de auto-reglementare

pentru a contracara şi a sancţiona eficient

intoleranţa şi discursurile care instigă la ură. 

168. Comisarul este la fel de preocupat de

încercările repetate din ultimii ani ale repre -

zentanţilor unor autorităţi, cu sprijinul Academiei

Române şi fără consultarea reprezentanţilor

romilor, de a înlocui termenul „rom” cu termenul

„ţigan”, care este în general considerat ca având o

nuanţă peiorativă

71

. Iniţiative care urmăreau

această schimbare au fost prezentate de politicieni

români atât în Parlamentul României, cât şi în

Parlamentul European, cu motivarea că termenul

„rom/romi” creează confuzie la nivel internaţional

între romi şi români. 

169. Este încurajator faptul că aceste iniţiative

nu se bucură de un sprijin larg în cadrul

guvernului. Cu toate acestea, Comisarul este

îngrijorat că unele dintre campaniile pentru aceste

iniţiative au fost susţinute de mass-media. Ca

evoluţie pozitivă, Comisarul constată că, în anul

2012, Dicţionarul explicativ al limbii române
publicat de Academia Română a fost modificat

pentru a reflecta cu exactitate conotaţia peiorativă

a termenului „ţigan” şi a altor termeni referitori la

romi. 

170. Comisarul regretă că în general există

puţine reacţii sau condamnări publice din partea

guvernului atunci când actori statali sau non-
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Consiliul Europei, Factsheets on Roma History [Fişe
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statali fac declaraţii împotriva romilor, CNCD

părând a fi singura instituţie care are o istorie în

mod clar pozitivă în luarea unor poziţii ferme în

astfel de cazuri

72
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171. Una dintre problemele majore de

drepturile omului care îi afectează pe romii din

România este dreptul lor de acces la locuinţe

adecvate, precum şi evacuările forţate ale

acestora. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri

a fost relocarea în anul 2010 a aproximativ 270 de

romi din centrul oraşului Cluj-Napoca la Pata Rât,

o zonă industrială aflată în apropiere de groapa de

gunoi a oraşului. Într-un alt caz, datând din 2012,

autorităţile din Baia Mare au relocat aproximativ

90 de familii de romi într-o fostă fabrică de

cupru

73

. La începutul lunii octombrie 2013, 101

romi, inclusiv 55 de copii, au rămas fără adăpost

după ce casele lor au fost demolate de autorităţile

din Eforie Sud, la Marea Neagră. După câteva

zile, unora dintre aceştia li s-a oferit adăpost într-o

clădire abandonată, fără ferestre sau electricitate.

În Baia Mare (2011) şi în Tărlungeni (2012)

autorităţile municipale au ridicat sau au folosit

ziduri pentru a-i separa pe romi de populaţia

majoritară. 

172. Comisarul ia act de faptul că, în cazul Pata

Rât, Tribunalul Cluj a constatat în luna ianuarie a

anului trecut că evacuarea fusese ilegală şi a

obligat autorităţile oraşului să plătească despă -

gubiri reclamanţilor şi să le ofere locuinţe

adecvate. De asemenea, în septembrie 2013, Înalta

Curte de Casaţie şi Justiţie din România a

confirmat decizia CNCD din 2011 în care acesta

stabilise că ridicarea, de către municipalitatea din

Baia Mare, a zidului care separa imobilele locuite

în principal de cetăţeni de etnie romă de strada

principală a oraşului constituia discriminare. Cu

toate acestea, în pofida succesului oficial

înregistrat în aceste cazuri, Comisarul a fost

informat că situaţia din teren nu s-a schimbat. 

173. Rapoarte recente ale unor ONG-uri

74

au

subliniat faptul că lipsa de măsuri de protecţie

împotriva evacuării forţate şi a segregării

rezidenţiale pune oamenii fără ocupaţie într-o

situaţie foarte vulnerabilă. În legislaţia româ -

nească nu există nicio cerinţă de consultare reală

înainte de o evacuare, iar autorităţile nu sunt

obligate să dea un preaviz adecvat şi rezonabil

înainte de evacuările vizând persoane care trăiesc

în clădiri construite ilegal. În plus, legislaţia

internă, inclusiv Legea locuinţei nr. 114/1996, nu

interzice în mod explicit relocarea în cazurile în

care nu se identifică alternative adecvate. Mai

mult decât atât, deşi Ordonanţa Guvernului nr.

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea

tuturor formelor de discriminare interzice

discriminarea în privinţa accesului la locuinţe şi

îndepărtarea unei persoane sau a unui grup de

persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil pe

motive de etnie sau de rasă, aceasta nu interzice

în mod expres segregarea rasială în domeniul

locativ. 

174. Multe comunităţi de romi continuă să se

confrunte cu impactul evacuărilor forţate şi al

segregării rezidenţiale, care conduce adesea la

incapacitatea acestora de a obţine documente de

identificare şi de a avea acces la asistenţă

medicală, la şcoli şi la piaţa forţei de muncă. 

175. În ceea ce priveşte accesul romilor la

educaţie, Comisarul a fost informat de interlo -

cutorii săi că, deşi segregarea în şcoli a fost

interzisă printr-un ordin ministerial din anul 2007,

există o practică continuă de segregare a copiilor

romi în clasă sau în şcoală. Astfel de cazuri nu au

fost reflectate în statisticile oficiale, deşi

publicarea lor este obligatorie potrivit legii. În

plus, copiii romi sunt aparent supuşi în mod

frecvent unor presiuni din partea profesorilor lor,

care îi încurajează să nu vină la şcoală, în special

în situaţiile în care părinţii de copii neromi

obiectează în privinţa prezenţei lor în şcoală. 

176. Deşi segregarea şi un mediu ostil sunt

factori importanţi care îi împing pe copiii romi să

abandoneze şcoala, Comisarul ia act de consensul

din rândul interlocutorii săi cu privire la faptul că

sărăcia extremă este principalul motiv de abandon
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şcolar timpuriu. Referitor la acest aspect,

Comisarul a fost informat de Ministerul Educaţiei

că, deşi sunt afectaţi copii de toate etniile, rata de

abandon şcolar raportată pentru copiii romi este

de 36%, mult mai mare decât rata medie naţională

de abandon şcolar de 16-18%. 

177. Comisarul a fost de asemenea informat că

în practică abandonul şcolar este declarat numai

după trei ani de absenţă de la şcoală, o întârziere

care, în cele mai multe cazuri, face imposibilă

reintegrarea în sistemul de învăţământ. Interlo -

cutorii Comisarului au subliniat necesitatea de a

schimba definiţia abandonului şcolar, pentru a

asigura identificarea timpurie a cazurilor. Copiii

care aparţin unor familii care migrează, şi sunt

doar în mod sporadic prezenţi în România,

precum şi copiii din familiile foarte sărace sunt cei

mai afectaţi de riscul de abandon şcolar neiden -

tificat. Comisarul a aflat că autorităţile nu au luat

măsuri pentru a-i reintegra pe aceşti copii în şcoală

şi pentru a asigura continuitatea educaţiei lor. 

178. În timpul vizitei sale în cartierul Ferentari,

în sectorul 5 din Bucureşti, Comisarul a vorbit cu

reprezentanţii unui ONG care oferă activităţi

extra-curriculare şi sprijin după-şcoală pentru

copiii romi şi neromi din cartier. Ca urmare a

acestui program, care include atât activităţi de

prevenire, cât şi de remediere, mulţi copii care

abandonaseră şcoala au fost readmişi. 

179. Alte probleme subliniate de interlocutorii

Comisarului au inclus participarea redusă a

copiilor romi la învăţământul preşcolar sau la

grădiniţă, precum şi lipsa de sprijin pentru copiii

care nu participă la aceste forme de învăţământ în

scopul de a-i ajunge din urmă pe colegii lor de la

şcoală. 

180. În sfârşit, Comisarul a fost informat că în

anul 2013 numai aproximativ jumătate dintre cei

989 de mediatori şcolari formaţi au fost efectiv

angajaţi în sistemul de învăţământ. Numărul de

mediatori angajaţi a scăzut în ultimii doi ani, ca

urmare a crizei financiare. 

181. În ceea ce priveşte dreptul romilor la

protecţia sănătăţii, Comisarul a fost informat că

accesul romilor la serviciile de sănătate este

afectat în principal de lipsa de asigurări de

sănătate şi de servicii medicale, în special în

zonele rurale sărace. 

182. România a fost prima ţară care a introdus

programul de mediere sanitară pentru romi,

aplicat în prezent în 24 de ţări europene. Iniţiat în

anul 1996 ca un proiect-pilot de către ONG-ul

Romani Criss, medierea sanitară a fost adoptată

în anul 2002 de Ministerul Sănătăţii ca o politică

oficială. În timp ce în anul 2008 existau peste 600

de mediatori sanitari activi, în prezent numai 225

dintre aceştia sunt angajaţi

75

. Totuşi, Comisarul a

fost informat că programul de mediere sanitară a

fost relansat şi că 120 de mediatori au fost instruiţi

din anul 2011. ONG-urile consideră că transferul

mediatorilor sanitari sub supravegherea

autorităţilor locale, în contextul descentralizării

serviciilor sociale, a fost aspectul cel mai dificil

al sustenabilităţii acestui program. 

183. În ceea ce priveşte accesul la locuri de

muncă, interlocutorii Comisarului au considerat

că desfiinţarea şcolilor profesionale (de arte şi

meserii) în anul 2009 a condus la un abandon

masiv al sistemului de învăţământ de către elevii

romi şi a avut un impact dramatic asupra şanselor

de angajare ale acestora. Printre principalele

obstacole în calea angajării romilor, dintre care

numai 35% sunt angajaţi, se numără lipsa

documentelor de identitate, nivelul de educaţie

scăzut, dificultăţile de acces la locul de muncă din

cauza distanţei faţă de domiciliu (în cazul

comunităţilor izolate) şi prejudecăţile adânc

înrădăcinate ale angajatorilor împotriva romilor. 

184. În ceea ce priveşte aceste bariere,

Comisarul salută măsurile adoptate de autorităţi,

în colaborare cu ONG-urile, pentru a spori inclu -

ziunea socială a romilor, inclusiv prin înregistrarea

în anul 2013 a aproape 5 000 de copii de etnie

romă şi eliberarea de documente de identitate

pentru peste 30 000 de adulţi. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

185. Comisarul este preocupat de incidenţa

mare a retoricii împotriva romilor în discursul

public şi politic care continuă de mult timp în

România. El reaminteşte Declaraţia din 2012 a

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

privind creşterea antiţigănismului şi a violenţei

rasiale împotriva romilor în Europa şi îndeamnă

autorităţile române de la toate nivelurile şi mass-

media să se abţină de la utilizarea retoricii

împotriva romilor, în special în timpul campa -

niilor electorale, şi să condamne cu fermitate,
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rapid şi în public toate actele de violenţă rasială

împotriva romilor, inclusiv ameninţările şi

intimidarea, precum şi discursurile care instigă la

ură îndreptate împotriva acestora. 

186. Partidele politice din România şi

Parlamentul sunt invitate să adopte măsuri de auto-

reglementare pentru a contracara şi a sancţiona în

mod eficient discursul intolerant, xenofob şi rasist al

politicienilor. Semnarea şi punerea în aplicare de

către partidele politice din România a Carta

partidelor politice europene pentru o societate

nerasistă (1998), care încurajează o atitudine

responsabilă faţă de problemele legate de rasism,

indiferent dacă privesc organizarea efectivă a părţilor

sau activităţile acestora pe scena politică, ar fi de

asemenea o măsură foarte pozitivă în acest context. 

187. Comisarul este preocupat de situaţia

locativă deplorabilă a romilor şi solicită în mod

ferm autorităţilor să abordeze această problemă cu

prioritate, în conformitate cu Recomandarea

Rec(2005)4 privind îmbunătăţirea condiţiilor de

locuit ale romilor şi nomazilor în Europa a

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

Comisarul solicită autorităţilor să ia măsuri urgente

pentru a proteja romii de evacuări forţate.

Comisarul subliniază importanţa garantării faptului

că autorităţile locale sunt trase la răspundere pentru

orice politici şi acţiuni de segregare. 

188. Se solicită în mod ferm autorităţilor să se

ocupe eficient de problema ratei excesiv de

ridicate de romi fără educaţie formală şi de ratele

ridicate de abandon şcolar timpuriu în rândul

copiilor romi. Comisarul reaminteşte Recoman -

darea Rec(2009)4 privind educaţia romilor şi a

nomazilor în Europa a Comitetului de Miniştri şi

încurajează autorităţile române să elaboreze

măsuri integrate de sprijin menite să prevină

abandonul şcolar şi să asigurare reintegrarea

copiilor în sistemul de învăţământ. În sfârşit,

guvernul trebuie să aloce fonduri adecvate pentru

o mai bună utilizare a mediatorilor romi, dintre

care numai jumătate sunt în prezent angajaţi. În

acest context, o orientare utilă şi inspiraţie oferă

Recomandarea CM/Rec(2012)9 privind medierea

ca instrument eficient pentru promovarea

respectului pentru drepturile omului şi incluziunea

romilor a Comitetului de Miniştri. 

3.2 VIOLENŢA ÎMPOTRIVA ROMILOR 

189. Comisarul este preocupat de ritmul foarte

lent de punere în executare de către România a

unora dintre hotărârile pronunţate de Curte în

grupul de cauze Moldovan76
, dintre care cauza

principală datează din anul 2005. Comisarul

reaminteşte că aceste cauze privesc mai multe

incidente violente împotriva romilor, care au avut

loc între anii 1990 şi 1993 în satele Hădăreni

(judeţul Mureş), Plăieşii de Sus şi Caşinul Nou

(judeţul Harghita) şi Bolintin Deal (judeţul

Giurgiu) şi care au condus la moartea mai multor

persoane, inclusiv romi, şi la distrugerea caselor

acestora. 

190. Comisarul subliniază gravitatea acestor

încălcări ale drepturilor omului, care au condus la

constatarea Curţii că România a încălcat mai

multe dispoziţii ale CEDO, şi la angajamentul

guvernului român de a adopta o serie de măsuri

generale în comunităţile în cauză. 

191. Aceste măsuri generale au vizat, printre

altele, creşterea gradului de conştientizare în

rândul populaţiei locale, în scopul de a promova

bunele relaţii interetnice, stimularea participării

romilor la viaţa economică şi socială locală şi

reabilitarea caselor distruse. 

192. Comisarul observă că în timp ce

autorităţile au invocat dificultăţi în finanţarea

acestor măsuri, Agenţia Naţională pentru Romi

(un organ al administraţiei publice centrale aflat

în subordinea guvernului român) şi ONG-urile

consideră că planul privind punerea în aplicare a

măsurilor pentru comunitatea Hădăreni nu

abordează în mod adecvat cauzele profunde ale

conflictelor interetnice violente şi că punerea sa

în aplicare este „extrem de slabe”

77

. Comisarul ia

act de faptul că reprezentanţii societăţii civile

contestă în particular opinia autorităţilor române

potrivit căreia tensiunile interetnice din

comunitatea respectivă au dispărut. 

193. Deşi ONG-urile au adus într-adevăr în

atenţia Comisarului faptul că intensitatea

conflictelor interetnice s-a diminuat în ultimii ani,

acesta observă că incidente similare cu cele

menţionate anterior au continuat să apară. De
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exemplu, violenţele din comunele Sânmartin şi

Sâncrăieni (judeţul Harghita) din 2009 au

culminat cu distrugerea unor case şi cu incendieri

şi au forţat comunitatea de romi din Sânmartin să

fugă în pădure şi să trăiască acolo timp de câteva

luni. Comisarul a fost informat că eforturile de

mediere în aceste două localităţi nu au adus

schimbări pozitive şi au condus, de fapt, la

semnarea de protocoale între reprezentanţii celor

două comunităţi etnice în cauză, care au impus

obligaţii numai comunităţilor de romi

78

. 

194. Comisarul a fost de asemenea informat

despre alte incidente, care au avut loc în oraşul

Racoş, în judeţul Braşov, în anii 2011 şi 2012. În

acest caz, ca urmare a conflictelor dintre rezidenţi

ai oraşului romi şi neromi, municipalitatea a

angajat o firmă privată de securitate care a efectuat

patrulări, a monitorizat şi a intimidat persoanele

de etnie romă şi a percheziţionat trecătorii

79

. 

195. După cum a remarcat şi ECRI, aceste

incidente demonstrează că sunt încă necesare

eforturi semnificative din partea autorităţilor

române pentru a soluţiona eficient tensiunile

etnice dintre romi şi alte grupuri etnice. Comisarul

este preocupat de faptul că autorităţile române par

să subestimeze incidenţa infracţiunilor motivate

de ură rasială din ţară, care îi afectează în primul

rând pe romi. În timpul vizitei sale, Comisarul a

fost surprins să afle că, în pofida rapoartelor

constante referitoare la infracţiunile rasiale

întocmite de ONG-uri şi de mass-media, în anul

2013 instanţele de judecată nu au înregistrat nicio

cauză cu privire la astfel de infracţiuni. Cu toate

acestea, Comisarul remarcă faptul că instanţele

româneşti colectează date disociate despre cauzele

pe care le instrumentează, inclusiv în funcţie de

motivul infracţiunii. Comisarul consideră că în

această situaţie lipsa înregistrării oricărei

infracţiuni rasiale indică lipsa capacităţii sau a

experienţei din sistemul de justiţie care să poată

conduce la identificarea unor astfel de infracţiuni. 

196. Comisarul doreşte să sublinieze punctul

de vedere exprimat de ONG-uri, potrivit căruia în

prezent romii se confruntă în principal cu rasismul

instituţionalizat combinat cu utilizarea excesivă a

forţei de către autorităţile de aplicare a legii. Deşi

astfel de incidente nu sunt raportate frecvent, ele

par a fi o problemă curentă în România, câteva

dintre ele conducând la decese sau la răniri

grave

80

. În anul 2013, ONG-urile au raportat două

cazuri de utilizare excesivă a forţei de către poliţie

în timpul percheziţiilor efectuate în casele unor

romi din Reghin, judeţul Mureş. În anul

precedent, la 31 mai, la 10 iunie şi la 28 iulie

2012, membri ai poliţiei şi ai jandarmeriei din

diferite părţi ale ţării au ucis trei bărbaţi de etnie

romă în timpul unor urmăriri

81

. 

197. În acest context, Comisarul reţine

hotărârea Curţii în cauza Stoica împotriva
României82, în care Curtea a constatat că relele

tratamente aplicate reclamantului de către poliţie

fuseseră motivate de originea sa etnică (romă). În

cauza Cobzaru împotriva României83
, privind

bătaia un bărbat rom în timp ce se afla în custodia

poliţiei, Curtea a constatat că împrejurările în

cauză nu evidenţiau prima facie niciun indiciu

privind motivarea rasistă din spatele relelor

tratamente aplicate reclamantului; autorităţile de

urmărire penală ar fi trebuit însă să manifeste o

diligenţă specială în investigarea posibilelor

motive rasiste aflate la originea violenţelor la care

a fost supus reclamantul. Cu toate acestea,

autorităţile nu au efectuat cercetări cu privire la

existenţa unor astfel de motive şi au făcut remarci

părtinitoare din punct de vedere rasial despre

originea etnică a reclamantului în timpul anchetei.

Aceste cauze fac parte din grupul de 21 de cauze

Barbu Anghelescu, referitoare în primul rând la

rele tratamente aplicate reclamanţilor în timp ce

se aflau sub responsabilitatea ofiţerilor însărcinaţi

cu punerea în aplicare a legii şi ineficienţa

investigaţiilor privind acuzaţiile de rele trata -

mente. Executarea de către România a hotărârilor
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pronunţate în acest grup de cauze se află sub

supravegherea Comitetului de Miniştri al

Consiliului Europei din 2005. 

198. Comisarul constată că, în ianuarie 2013,

autorităţile române au prezentat Comitetului de

Miniştri un plan de acţiune pentru punerea în

executare a măsurilor generale prevăzute în aceste

hotărâri, inclusiv măsuri privind prevenirea relelor

tratamente motivate rasial şi eficienţa inves -

tigaţiilor privind astfel de incidente. Aceste măsuri

impun autorităţilor să încurajeze recrutarea de

ofiţeri de origine romă în cadrul poliţiei, să

îmbunătăţească gradul de conştientizare şi for -

marea la locul de muncă în domeniul drepturilor

minorităţilor a ofiţerilor însărcinaţi cu punerea în

aplicare a legii şi să consolideze cooperarea dintre

poliţie şi ONG-urile implicate în protecţia

minorităţii rome. De asemenea, planul de acţiune

prevede adoptarea unei legi pentru înfiinţarea unui

Mecanism Naţional de Prevenire în conformitate

cu OPCAT. 

199. În ceea ce priveşte măsurile menţionate,

Comitetul de Miniştri a subliniat necesitatea unei

acţiuni sistematice a tuturor autorităţilor implicate,

însoţite de o monitorizare adecvată a impactului

acestor măsuri, împreună cu o politică de

„toleranţă zero” a actelor contrare articolelor 2 şi

3 din CEDO. În ceea ce priveşte eficienţa

anchetelor penale, Departamentul pentru punerea

în executare a hotărârilor şi deciziilor Curţii a

constatat că autorităţile nu au raportat condamnări

pentru acte interzise de articolele 2 şi 3 în perioada

2003-2012

84

. În legătură cu aceste aspecte,

Comisarul constată că în 2005 autorităţile române

au adoptat un nou cod de etică şi conduită pentru

ofiţerii de poliţie, care interzice în mod expres

discriminarea rasială în exercitarea activităţilor de

poliţie şi stabileşte principiile referitoare la

utilizarea forţei de către funcţionarii însărcinaţi cu

punerea în aplicare a legii. Cu toate acestea, ONG-

urile şi-au exprimat îngrijorarea faţă de faptul că

nicio măsură semnificativă nu a fost luată de

autorităţi pentru a asigura conformitatea cu

principiile stabilite în codul de conduită şi că

măsurile de formare nu par să aibă vreun un

impact pe teren. În plus, România nu are un

organism independent care să răspundă respon -

sabil de efectuarea cercetărilor privind plângerile

formulate împotriva funcţionarilor însărcinaţi cu

punerea în aplicare a legii. Astfel de plângeri sunt

tratate prin proceduri disciplinare interne în cadrul

poliţiei sau de către Ministerul Afacerilor Interne. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

200. Comisarul este preocupat de ritmul foarte

lent de executare de către România a unor hotărâri

ale Curţii având ca obiect violenţa împotriva

romilor, comisă de cetăţeni şi de ofiţeri însărcinaţi

cu punerea în aplicare a legii. Comisarul doreşte

să sublinieze faptul că este extrem de important

pentru statul de drept în România ca toate

hotărârile pronunţate de Curte să fie implementate

prompt, integral şi eficient. Autorităţilor li se

solicită în mod ferm să ia toate măsurile necesare

pentru a aborda în mod eficient problemele

restante privind această chestiune. 

201. Incidente raportate demonstrează că sunt

încă necesare eforturi semnificative din partea

autorităţilor române pentru a soluţiona eficient

tensiunile etnice dintre romi şi alte grupuri etnice.

Comisarul este preocupat de faptul că autorităţile

române par să subestimeze incidenţa infracţiunilor

motivate de ură rasială din ţară, care îi afectează în

primul rând pe romi. 

202. Autorităţile trebuie să acorde o atenţie

deosebită ţinerii evidenţei discursurilor care

instigă la ură şi infracţiunilor motivate de ură şi să

se asigure că ofiţerii însărcinaţi cu aplicarea legii

şi profesioniştii din domeniul juridic sunt formaţi

în mod adecvat şi sistematic pentru a putea să

recunoască, să investigheze eficient şi să

sancţioneze infracţiunile comise cu motivare

rasială. 

203. Comisarul subliniază faptul că încrederea

publicului în autorităţile însărcinate cu punerea în

aplicare a legii este strâns legată de atitudinea şi

comportamentul acestora faţă de public, în special

respectul lor pentru demnitatea umană şi pentru

drepturile omului şi libertăţile fundamentale,

astfel cum sunt consacrate în CEDO. Comisarul

crede cu tărie că este esenţial ca autorităţile să se

asigure că toate cazurile de abuz de încredere sau

de rele tratamente ale funcţionarilor însărcinaţi cu

punerea în aplicare a legii sunt condamnate cu

fermitate, sunt investigate în mod adecvat şi

sancţionate de autorităţile competente, cu scopul

de a preveni repetarea acestora şi de a întări rolul
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cheie pe care autorităţile însărcinate cu punerea în

aplicare a legii îl au în protejarea statului de drept. 

204. Autorităţile sunt încurajate să continue

reformele în sectorul punerii în aplicare a legii,

asigurându-se că în acest proces principiile

statului de drept şi respectarea drepturilor omului

sunt pe deplin respectate. Se atrage atenţia

autorităţilor asupra Orientărilor privind eliminarea

impunităţii pentru încălcări grave ale drepturilor

omului (2011) ale Comitetului de Miniştri al

Consiliului Europei, iar Comisarul subliniază

necesitatea de a elabora politici şi practici pentru

a preveni şi a combate orice cultură instituţională
în cadrul autorităţilor de punere în aplicare a legii

care promovează impunitatea. În acest context,

măsurile trebuie să includă o politică de toleranţă

zero faţă de încălcările grave ale drepturilor

omului şi crearea sau consolidarea corespun -

zătoare a mecanismelor de formare şi de control.

Autorităţilor române li se solicită în mod ferm să

ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că

toate acuzaţiile de rele tratamente la adresa

ofiţerilor însărcinaţi cu punerea în aplicare a legii

sunt investigate prompt şi eficient, şi că cei care

comit aceste încălcări sunt deferiţi justiţiei. 

205. În sfârşit, Comisarul consideră că este

esenţial ca autorităţile să instituie cu prioritate un

mecanism de plângeri complet independent şi

funcţional care să acopere toate organele

însărcinate cu punerea în aplicare a legii. Un astfel

de organism ar trebui să fie instituit luând în

considerare cele cinci principii ale investigării

eficiente a plângerilor: (a) independenţa: nu

trebuie să existe legături instituţionale sau

ierarhice între anchetatori şi funcţionarul pârât şi

trebuie să existe independenţă practică; (b)

adecvarea: investigaţia trebuie să fie capabilă să

adune dovezi pentru a se stabili dacă compor -

tamentul organismului de punere în aplicare a

legii pârât a fost nelegal, să identifice şi să

pedepsească persoanele responsabile; (c) prompti -
tudinea: investigaţia trebuie să se desfăşoare

prompt şi cu celeritate în scopul de a menţine

încrederea în statul de drept; (d) control public:
procedurile şi luarea deciziilor ar trebui să fie

deschise şi transparente pentru a se asigura

tragerea la răspundere; şi (e) implicarea victimei:
reclamantul ar trebui să fie implicat în procesul de

soluţionare a plângerii în scopul protejării

intereselor sale legitime. În plus, Comisarul

reiterează faptul că Consiliul Europei poate oferi

exemple utile privind alte state membre, precum şi

orientare în înfiinţarea unui astfel de organism

85

.

3.3 CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL

PRIVIND COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI

ROMII

206. Comisarul ia act cu satisfacţie de faptul că

România a adoptat un număr mare de prevederi

legale pentru prevenirea şi combaterea

infracţiunilor motivate de ură şi a discursurilor

care instigă la ură. Ordonanţa de Urgenţă nr.

31/2002 interzice organizaţiile şi simbolurile cu

caracter fascist, rasist sau xenofob şi glorificarea

celor găsiţi vinovaţi de comiterea de crime

împotriva păcii şi umanităţii. Legea audiovi -

zualului nr. 504/2002 interzice difuzarea de

programe care conţin orice formă de incitare la ură

pe motiv de rasă, religie sau naţionalitate, în timp

ce Codul de reglementare a conţinutului audio-

vizual interzice difuzarea oricărui conţinut

discriminatoriu, inclusiv pe criterii de rasă, etnie,

naţionalitate sau religie, precum şi prezentarea

elogioasă a regimurilor autoritare, inclusiv a

regimului nazist, a abuzurilor comise în astfel de

regimuri şi denigrarea victimelor acestora.

Statutele şi programele partidelor nu trebuie să

includă mesaje care să incite la război, la

discriminare sau la ură naţională, rasială sau

religioasă.

207. Noul cod penal, care a intrat în vigoare în

februarie 2014, interzice incitarea publică, prin

orice mijloace, la ură şi discriminare împotriva

„unei categorii de persoane”. Motivaţia legată de

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, avere sau origine

socială, în cazul în care acestea sunt considerate

de făptuitor drept „cauze ale inferiorităţii unei

persoane în raport cu celelalte”, este o circum -

stanţă agravantă pentru toate infracţiunile

prevăzute de cod. În plus, incitarea publică la ură

rasială sau etnică, precum şi comportamentul

public care are ca scop crearea unei atmosfere de

intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau

ofensatoare sau încălcarea demnităţii unei per -

soane sau a unui grup de persoane, inclusiv pe

criterii de rasă, naţionalitate sau etnie sunt

interzise în conformitate cu Ordonanţa Guvernului

nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea

tuturor formelor de discriminare.
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208. Comisarul salută aceste prevederi, precum

şi modificările la Ordonanţa Guvernului nr.

137/2000 care instituie principiul partajării

sarcinii probei în faţa instanţelor şi a CNCD.

Totuşi, Comisarul ia act de preocupările exprimate

de CNCD cu privire la punerea în aplicare

defectuoasă a legislaţiei referitoare la discursul

care instigă la ură, în special în contextul

discursului politic.

209. De asemenea, se remarcă faptul că CNCD

a adoptat o Strategie de implementare a măsurilor

de prevenire şi combatere a discriminării 2007-

2013. Strategia stabileşte obiective specifice

privind, printre altele, combaterea discriminării,

inclusiv a discriminării rasiale şi dezvoltarea unei

societăţi incluzive. CNCD a implementat în

special activităţile legate de formarea judecă -

torilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi

cadrelor didactice. Comisarul a fost informat că o

nouă strategie anti-discriminare pentru perioada

2014-2020 este în prezent în curs de pregătire.

210. În ceea ce priveşte în special romii,

Comisarul constată că România a adoptat în anul

2001 o Strategie de îmbunătăţire a situaţiei

romilor („Strategia din 2001”) în conformitate cu

care au fost atinse o serie de obiective în domeniul

ocupării forţei de muncă, educaţiei şi sănătăţii, în

special angajarea efectivă a mediatorilor şcolari şi

sanitari.

211. În prezent, România participă la Deceniul

UE de incluziune a romilor 2005-2015 şi a adoptat

o „Strategie de incluziune a cetăţenilor români

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada

2012-2020” (denumită în continuare „Strategia de

incluziune a romilor”) care înlocuieşte Strategia

din 2001, precum şi patru planuri de acţiune care

acoperă educaţia, sănătatea, ocuparea forţei de

muncă şi situaţia locativă.

212. Comisarul constată că, de la adoptarea

strategiei, numeroase ONG-uri au subliniat în

repetate rânduri lipsa de bază probatorie a acesteia

şi lipsa unui studiu de referinţă care le-ar putea

permite factorilor de decizie să fundamenteze

măsuri de politici pe date exacte. Comisarul ia act

de rapoartele referitoare la eşecul autorităţilor de

a colecta în mod sistematic date cu privire la

situaţia romilor, în special pe motiv că aceasta ar

fi în contradicţie cu legislaţia privind protecţia

datelor cu caracter personal.

213. În ceea ce priveşte punerea în aplicare a

Strategiei de incluziune a romilor, Comisarul a

fost informat de interlocutorii săi că în 2012 şi în

2013, cu excepţia domeniului educaţiei, nu au fost

întreprinse acţiuni coerente pentru implementarea

strategiei. O serie de actori internaţionali, precum

şi ONG-uri, au identificat fondurile limitate din

bugetele naţionale şi absorbţia scăzută a

fondurilor structurale ale UE ca provocări majore

pentru implementarea strategiei naţionale. 

214. Un alt obstacol important în calea

implementării Strategiei de incluziune a romilor

este lipsa de răspundere a autorităţilor locale faţă

de autorităţile centrale. Comisarul a fost informat

că, în conformitate cu reforma descentralizării

administrative din România, mai multe zone de

acţiune din Strategia de incluziune a romilor sunt

de competenţa exclusivă a autorităţilor locale.

Totuşi, autorităţile locale au fost de multe ori

reticente să aloce fonduri pentru proiecte care îi

vizează exclusiv pe romi, temându-se că ar putea

provoca tensiuni în circumscripţiile lor

86

.

Autorităţile locale însele au justificat opţiunile lor

de finanţare prin necesitatea de a respecta

prioritatea „serviciilor obligatorii şi urgente”. 

215. În ceea ce priveşte obiectivele legate de

incluziunea romilor în sistemul de învăţământ,

Comisarul constată cu satisfacţie că, începând din

1992, guvernul a oferit un sistem special de cote

pentru elevii romi care se înscriu la universitate.

Ulterior, guvernul a extins această politică pentru

a include elevii romi care intră în învăţământul

secundar superior. Potrivit Ministerului Educaţiei,

mai mult de 3 000 de romi au fost admişi la licee

pe baza acestei măsuri. Numărul romilor înscrişi

pe locuri speciale în universităţi în perioada 2012-

2013 a fost de 564, în timp ce în 2013-2014

numărul lor este de 594

87

. 

216. Comisarul constată, de asemenea, că în

perioada 2012-2013, 21 de elevi de etnie romă au

studiat limba şi literatura romani pentru a deveni

profesori de limba romani. În acelaşi an, 443 de

cadre didactice au predat fie limba, istoria şi
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tradiţiile romani, fie au predat toate disciplinele în

limba romani în peste de 300 de şcoli. Comisarul

îşi exprimă de asemenea satisfacţia cu privire la

faptul că fiecare inspectorat şcolar judeţean are un

inspector pentru educaţia romilor şi între doi şi

şase specialişti în predarea limbii romani. 

217. Comisarul salută utilizarea limbii romani,

precum şi predarea istoriei romilor în şcoli. În

acest context, se observă că, în 2007, guvernul a

înfiinţat Comisia pentru Studierea Sclaviei

Romilor, cu scopul de a efectua un studiu

interdisciplinar în domeniu care să conducă la un

raport şi la recomandări privind promovarea

istoriei şi culturii romilor. În 2011, guvernul a

declarat ziua de 20 februarie ca zi de comemorare

a emancipării romilor. 

218. Agenţia Naţională pentru Romi (denumită

în continuare „ANR”) este însărcinată cu coordo -

narea politicilor publice pentru romi şi acţionează

ca secretariat al unui comitet interministerial

pentru implementarea strategiei de incluziune a

romilor. ANR este condusă de un secretar de stat

numit de primul-ministru. Comisarul ia act de

îngrijorările exprimate de reprezentanţi ai

societăţii civile potrivit cărora responsabilităţile

ANR se suprapun parţial cu cele ale altor

organisme guvernamentale, iar capacităţile sale de

coordonare interministerială sunt limitate.

Comisarul reţine, de asemenea, poziţia ANR cu

privire la rolul său actual în implementarea

Strategiei de incluziune a romilor, şi anume că

oferă numai expertiză şi consultanţă pentru

politici în acest sens. Comisarul este preocupat de

reducerea progresivă a finanţării ANR şi de

scăderea numărului de angajaţi ai ANR de la 52,

în 2005, la 22 în 2014. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

219. Comisarul ia act cu satisfacţie de îmbună -

tăţirile din cadrul general de combatere a

discriminării şi de noile prevederi legale care fac

din motivaţia rasială o circumstanţă agravantă

pentru toate infracţiunile prevăzute de codul

penal. Autorităţile sunt încurajate să adopte toate

măsurile legislative şi de altă natură pentru a se

asigura că discursul care instigă la ură nu este

tolerat, iar şi făptuitorii sunt aduşi în faţa justiţiei,

în conformitate cu Recomandarea nr. R(97) 20

privind „discursul care instigă la ură” a

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 

220. Comisarul reaminteşte angajamentele

exprimate de statele membre ale Consiliului

Europei în Declaraţia de la Strasbourg privind

romii din 2010 şi subliniază faptul că politicile

care vizează incluziunea romilor trebuie să

constituie priorităţi politice. Comisarul salută

Strategia de incluziune a romilor adoptată de

autorităţile române şi le solicită în mod ferm să

asigure finanţare adecvată pentru a garanta

implementarea în continuare a acesteia. 

221. Comisarul reiterează importanţa intro -

ducerii unui sistem de colectare a datelor etnice,

cu respectarea deplină a principiilor privind

confidenţialitatea, consimţământul informat şi

auto-identificarea voluntară a persoanelor ca

aparţinând unui anumit grup. Studiul “Statistici
„etnice” şi protecţia datelor în ţările membre ale
Consiliului Europei” publicat de ECRI în 2007

oferă orientări utile în acest sens. 

222. În sfârşit, se solicită autorităţilor române

să îşi intensifice eforturile pentru a asigura

participarea activă şi sistematică a autorităţilor

locale la implementarea Strategiei de integrare a

romilor, în conformitate cu Rezoluţia 333 (2011)

adoptată de Congresul Autorităţilor Locale şi

Regionale al Consiliului Europei. Comisarul

subliniază faptul că rezistenţa locală la schimbare

nu poate justifica excluderea socială continuă şi

marginalizarea romilor. 
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