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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920

SPEȚA CADRU
CONCURSULUI NAŢIONAL DE DREPTURILE OMULUI SI MIGRAŢIE
~EDIȚIA A II-A~

A. În iarna anului 2012, pe malul lacului Văcărești, ia foc o baracă ce constituia locuința familiei Popescu, în
timp ce mama, unica susținătoare a familiei formată din 4 copii, era plecată la muncă. Un copil de câteva luni
moare în incendiul provocat accidental de o sursă de încălzire. Direcția de Asistență Socială și Protecția
Drepturilor Copilului (DGASPC) sesizată de mass media, îi preia pe cei trei minori de vârstă școlară și, după
mai multe luni petrecute în Centrul de Primire Minori - Urgențe, îi transferă în Centrul de plasament
„Voinicii” din București. În octombrie 2015, încă nu au documente de identitate finalizate nici ei, nici mama
lor. Aceasta rămâne pe stradă și doarme într-un adăpost de noapte pentru nevoiași. Dna. Popescu îi vizitează
zilnic pe cei 3 copii ai săi, contribuind cu bani la creșterea lor și ajutând-i să își curețe camera în care locuiesc
în centrul de plasament de la marginea orașului. Toți cei trei frați sunt înscriși la cursurile școlii speciale din
apropierea centrului. Sursa de venit a mamei o constituie vânzarea de fier vechi.

B. În aceeași iarnă, Dna. Ionescu - o mamă cu dizabilități care își îngrijea singură cei 4 copii, primește vizita
reprezentanților Serviciului de Asistență Socială al Primăriei de sector. Primăria stabilește că femeia nu va
mai beneficia de ajutor social deoarece tatăl copiilor și-a ispășit pedeapsa și a iești din penitenciarul Rahova.
Dna. Ionescu și tatăl copiilor sunt separați și nu locuiesc împreună. Din ajutorul social și alocațiile copiilor, cu
ajutorul unor vecini și oameni de bine, femeia își amenajase o garsonieră în care locuia împreună cu cei trei
minori. După suspendarea ajutoarelor financiare, Dna. Ionescu solicită ajutor la DGASPC. Minorii cu vârste
între 3 și 10 ani sunt plasați printr-o Dispoziție a directorului DGASPC într-un centru de tranzit. După un an,
minorii ajung în Centrul de plasament „Voinicii”. Mama copiilor, cu ajutorul unei persoane care vede știrea la
TV, găsește un adăpost în care să locuiască și începe să lucreze într-o bucătărie a unei fundații. De asemenea,
ea depune cerere pentru o locuință socială la primăria de sector. Mama își vizitează zilnic copiii, le ia hainele
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și le spală la adăpost pentru că „măcar așa să simtă că sunt împreună” și îi supraveghează la lecții. Răspunsul
primăriei pentru locuința socială nu a venit nici în octombrie 2015. Persoana care a însoțit femeia la primărie
pentru a depune solicitarea însoțită de actele aferente, află de la o angajată că Primăria nu a mai construit alte
locuințe sociale și că cele care mai erau disponibile au fost oferite unor familii tinere, cu venituri peste medie,
dar care au „știut” cum să își facă dosarul, cu cine să stea de vorbă și unde să insiste. Aceste familii nu au
copii și mai dispun de o casă de vacanță în afara orașului. Tot acea angajată crede că dacă e vorba despre
familii de romi este puțin probabil să se găsească o locuință socială.
La vizita unor experți independenți în Centrul de Plasament „Voinicii” se observă următoarele:
1. femeia care locuia în baraca din Văcărești nu are nici acum acte și nu a fost îndrumată să depună o
cerere pentru o locuință socială;
2. femeia care a pierdut ajutoarele financiare se plânge de întârzierea răspunsului din partea autorităților
locale;
3. cei șapte minori plâng pentru că vor să locuiască împreună cu familia lor, pentru că sunt jigniți și bătuți
în centrul de plasament și relatează cu amănunte cine și cum îi bate pe ceilalți copii care au dizabilități
intelectuale;
4. minorii nu au fost întrebați unde și cu cine doresc să locuiască. Ei nu au la dispoziție mecanisme de
petiționare;
5. psihologul și asistentul social, împreună cu șeful centrului, arată că acești minori nu au nicio șansă să
mai locuiască vreodată împreună cu mamele lor deoarece acestea trebuie să facă dovada că au
domiciliu stabil, un loc de muncă în baza unui contract pe perioadă nedeterminată și resurse pentru
educarea copiilor.

C. La sfârșitul anului 2014, urmare a unei operațiuni de salvare pe mare, au fost aduși la țărm mai mulți
migranți sirieni (fără acte de identitate), inclusiv femei și copii (unii chiar neînsoțiți).
În cazul familiei Ahmed Hassan al Suryia, urmare a verificărilor efectuate și în baza prevederilor Codului
Penal, tatăl a fost acuzat de trafic de migranți față de membrii propriei familiei și trecere ilegală a frontierei de
stat. După ce membrii familiei al Suryia au solicitat azil la Poliția de Frontieră, au fost transferați într-unul
dintre centrele de azil pentru derularea procedurii. La interviu, au susținut că erau originari din Alep, soțul
fiind de religie mandeeană, iar soția de religie musulmană. Dl. al Suryia a lucrat în cadrul unei agenții
guvernamentale de securitate, fiind considerat dezertor din cauza plecării. Dna. al Suryia a plecat după ce
părinții ei au murit ca urmare a distrugerii casei în care se aflau, după un bombardament. Familia, astfel
plecată din Siria, a ajuns în Turcia unde nu a primit nicio formă de protecție. Ulterior, dl. al Suryia a plătit
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pentru fiecare membru al familiei sale câte 6.000 de Euro per adult și câte 3.000 pentru fiecare copil ca să
ajungă în Europa. La interviu au mai declarat că au rude în Norvegia.
Ceilalți membri ai grupului de migranți nu solicitată protecția statului român, declarând că vor să plece în
Germania, la rudele lor. Urmare a acestei decizii, față de ei a fost dispusă măsura luării în custodie publică în
vederea returnării. În prezent, se fac verificări cu privire la naționalitatea lor reală. În cazul minorilor
neînsoțiți, a fost dispusă măsura luării în plasament la Centrul „Voinicii”.
Experții vă relatează toate aceste informații solicitându-vă ajutorul pentru soluționarea problemelor juridice
de drepturile omului și migrație pe care le-ați identificat.
Legislație recomandată:
1. Convenția ONU pentru Drepturile Copilului
2. Legea 272/2004 privind drepturile copilului
3. Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
4. Legea 448/2006 pentru persoanele cu handicap
5. Convenția ONU privind drepturile refugiaților
6. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
7. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România
8. O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
9. Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte
unităţi care semnaleaza încălcări ale legii
10. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
11. Constituția României
Alte documente utile:
# Legea 1/2011 a educației naționale – prevederile referitoare la învățământul special
# Legea 114/1996 a locuințelor sociale
# Legislație suplimentara privind protecția socială
# HG 1434/2004 privind organizarea și funcționarea DGASPC
# HG 1437/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei de protecție a Copilului
# Date statistice și rapoarte - dizabilități:


Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
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Avocatul Poporului



Comitetul Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi



Raportul Comisiei Europene asupra implementării de către state membre a Convenţiei ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi



Centrului de Resurse Juridice
 Rapoarte
 Procese test
 CEDO - CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu împtoriva României



Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități
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