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Acțiuni ale Instituției Avocatul Poporului  

întreprinse în perioada 21 – 25 martie 2022 

 

 

- anchetă efectuată la Gara Mare din Iași, în data de 21 martie 2022, vizând respectarea și 

monitorizarea drepturilor refugiaților din Ucraina care se află în tranzit în Gara Mare din Iași; 

  

- anchetă efectuată la Punctul de trecere al frontierei Isaccea, județul Tulcea, în data de 23 martie 

2022, vizând aplicarea dreptului fundamental la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi a dreptului 

la ocrotirea sănătăţii, pentru refugiații care sosesc din Ucraina în România; 

  

- anchetă efectuată la centrul de primire refugiați din localitatea Otopeni, str. Garofiței nr. 9, în 

data de 23 martie 2022, vizând respectarea drepturilor refugiaților ucraineni de către autoritățile 

române;  

 

- sesizare din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a Convenţiei Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de ființe umane și a art. 23 din Constituția României privind libertatea 

individuală, urmare a unui articol de presă publicat în data de 23 martie 2022, sub titlul ”Refugiații 

din Ucraina ar putea deveni victime ale traficanților de persoane" și solicitare adresată 

Ministerului Afacerilor Interne cu privire la elaborarea unui plan care să aibă în vedere măsuri 

concrete menite să prevină și să combată fenomenul traficului de persoane (în special în zona 

frontierei și a centrelor de refugiați), activități specifice desfășurate în acest sens, precum și 

colaborarea cu alte structuri responsabile în domeniul combaterii traficului de persoane;  

 

- solicitare adresată Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 

privind situația persoanelor cu dizabilități refugiate care erau instituționalizate în Ucraina și 

respectarea drepturilor acestora; 

  

- solicitare adresată Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții privind 

procedura adoptată în cazul copiilor refugiați din Ucraina cu vârste între 16-18 ani (inclusiv 

solicitanți de azil) având în vedere că, în conformitate cu legislația ucraineană, aceștia pot circula 

neînsoțiți; accesul la studii al acestora având în vedere că în Ucraina, cetățenii care au împlinit 

vârsta de 16 ani pot urma cursurile universitare; 

  

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului 

Finanțelor Publice cu privire la plata personalului din cadrul autorităților publice locale, inclusiv 

a celui detașat în punctele de frontieră, respectiv în centrele primire refugiați/centre regionale de 

cazare și analizarea necesității finanțării cheltuielilor acestora (salariale, transport etc.) prin 

acordarea unui stimulent/spor salarial, precum și suplimentarea bugetelor locale ale autorităților 

publice aflate la granița României, justificat de situația extraordinară; 

  

- sesizare din oficiu privind încălcarea prevederilor constituționale referitoare la dreptul la muncă 

și protecția socială a muncii, prevăzute de art. 41 din Constituția României și solicitări adresate 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului de Finanțe Publice cu privire la modalitatea 

de remunerare a personalului MAI și cel repartizat în zona de frontieră, implicat direct în 

operațiunile specifice și analizarea necesității finanțării cheltuielilor acestora (salariale, transport 

etc.) prin acordarea unui stimulent/spor salarial, precum și finanțarea suplimentară a MAI, 

justificat de situația extraordinară; 
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- sesizare din oficiu privind informațiile publicate în presă potrivit cărora în spitalele băcăuane se 

află internate persoane refugiate din Ucraina, printre pacienții tratați de medicii băcăuani      

aflându-se şi doi copii și solicitări adresate Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Bacău, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău şi Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bacău în vederea identificării măsurilor dispuse pentru asigurarea dreptului la ocrotirea 

sănătății şi a dreptului la învățătură pentru copiii refugiați; 

  

- solicitări adresate Spitalului Municipal Mediaş şi Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, în 

vederea identificării măsurilor dispuse pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătății pentru 

copiii refugiați internați; 

  

- sesizare din oficiu ca urmare a articolului intitulat „Accident între Movila şi Feteşti: Intervenție 

cu elicopterul SMURD” și solicitări adresate Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, 

Spitalului Municipal Fetești, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Ialomița, în vederea identificării măsurilor dispuse pentru asigurarea copiilor ucraineni a dreptului 

la ocrotirea sănătății;  

 

- sesizare din oficiu ca urmare a articolului intitulat “41 de refugiaţi ucraineni la Piatra Neamţ! 

Din Ciornomorsk, zona în care vor să debarce ruşii, lângă Odessa” și solicitări adresate Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ, Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ 

pentru a identifica situația minorilor refugiaţi şi măsurile dispuse  în vederea asigurării drepturilor 

copiilor (securizarea, preluarea, consilierea, cazarea, asistenţa acestora în cadrul procedurilor 

legale); 

 

- sesizare din oficiu și solicitare adresată Consiliului Național al Audiovizualului cu privire la 

posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Deciziei nr. 220/2011 

privind Codul de reglementare a conținutului audiovizualului, ca urmare a articolului intitulat 

“Când ai avut totul, iar acum nu mai ai nimic. Refugiații ucraineni ajunși într-un loc legendar în 

București: căminele studențești din Grozăvești”; 

 

- sesizare din oficiu vizând verificarea respectării de către instituțiile competente a dispozițiilor 

art. 18 din Constituție, privind cetățenii străini și apatrizii, în contextul conflictului armat din 

Ucraina și a afluxului de refugiați care sosesc în România și solicitare adresată Ministerului 

Educației cu privire la: stadiul de implementare al Ordinul nr. 3363/10 martie 2022 al Ministerului 

Educației care vizează și aprobarea Procedurii de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de 

învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina şi intraţi pe teritoriul României; atragerea cadrelor didactice cunoscătoare ale limbii 

ucrainene; informații legate de integrarea refugiaților ucraineni în sistemul de învățământ 

preuniversitar;  

 

- sesizare din oficiu și solicitări adresate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Guvernului 

României referitor la situația românilor angajați la societăți cu capital rusesc; 

 

- intervenția reprezentantei BT Brașov la Radio România Actualități (Braşov), în cadrul emisiunii 

Pulsul Zilei, cu privire la demersurile efectuate referitor la copiii instituționalizați din Ucraina 

ajunși în Municipiul Brașov, respectiv prezentarea sesizării din oficiu privind asigurarea dreptului 

la învățătură a copiilor refugiați.  


