Rezultatul sesizării din oficiu referitoare la asigurarea serviciilor de consiliere juridică/
mediere acordate cetățenilor din Ucraina

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, față de necesitatea accesului la
informații și a acordării asistenței juridice cetățenilor străini și apatrizilor aflați în situații
deosebite, care sosesc în România din zona conflictului armat desfășurat în Ucraina. În acest
context, ne-am adresat Direcțiilor Județene de Evidență a Populației din Botoșani, Galați, Iași,
Maramureș, Satu-Mare, Suceava, Tulcea și Vaslui; Poliției de Frontieră Române;
Inspectoratului General pentru Imigrări; Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, din
cadrul instituțiilor Prefectului din județele Botoșani, Galați, Iași, Maramureș, Satu-Mare,
Suceava, Tulcea și Vaslui, cu solicitarea de a ne comunica informații referitoare la organizarea
activității de consiliere juridică/mediere a persoanelor din Ucraina care intră pe teritoriul
României.
Instituțiile Prefectului ne-au informat că persoanele care sosesc din Ucraina beneficiază
de consiliere juridică și mediere, asigurate atât de reprezentanții instituțiilor care acționează în
zona Punctelor de Trecere a Frontierei, cât și de avocați voluntari sau de organizațiile nonguvernamentale care sprijină demersul umanitar. În plus, pentru organizarea informării
cetățenilor străini și apatrizilor, au fost înființate puncte de coordonare și comandă, au fost
tipărite pliante, afișe, flyere distribuite/postate în zonele frecventate de cetățenii ucraineni.
Acestea au fost întocmite în limba română, ucraineană și engleză. De asemenea, s-a menționat
că au fost distribuite broșuri editate de Uniunea Națională a Barourilor din România, în limbile
română, ucraineană și engleză, conținând informații referitoare la procedura de acordare a
azilului și a statutului de refugiat pe teritoriul României.
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a menționat că este prezent inclusiv în zona
punctelor de frontieră, unde sunt amplasate containere care desfășoară activități de înregistrare
și informare, iar, în vederea asigurării unei informări eficiente, a fost realizat un material
denumit Informare, care cuprinde toate detaliile referitoare la protecția temporară, documentul
fiind tradus și în limba ucraineană. În plus, la nivelul IGI se constituie, la nevoie, echipe mobile
pentru preluarea datelor și emiterea documentelor necesare străinilor nedeplasabili, aflați în
situații deosebite (minori neînsoțiți, peroane cu handicap locomotor, persoane vârstnice, etc).
IGI precizează că este în permanentă legătură cu partenerii instituționali și organizațiile
internaționale și neguvernamentale, care activează în domeniul de referință, în scopul
identificării celor mai bune soluții pentru cetățenii ucraineni/terți non-ucraineni veniți pe
teritoriul României.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) ne-a informat că, în prezent,
reprezentanții Poliției de Frontieră Române permit intrarea în țară a tuturor persoanelor care
sosesc din zona de conflict, din motive umanitare. Totodată, IGPF precizează că, în cazurile
persoanelor vulnerabile și ale minorilor neînsoțiți, care ar putea fi victime ale traficului de
persoane, Poliția de Frontieră Română acționează potrivit dispozițiilor Mecanismului Național
de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane, fiind informate în acest sens
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autoritățile competente, în vederea acordării sprijinului necesar, asistenței ori consilierii
persoanelor. De asemenea, se menționează că, pe site-ul Poliției de Frontieră Române, a fost
publicat un ghid pentru informarea persoanelor care sosesc din Ucraina, în limbile engleză și
ucraineană, dar și faptul că a fost operaționalizat un centru telefonic integrat, unde polițiști de
frontieră români, vorbitori de limba ucraineană, pot oferi informații, la orice oră, privind
tranzitarea frontierei de stat, precum și pașii de urmat în derularea formalităților pentru
acordarea protecției temporare/azilului pe teritoriul țării noastre.
Direcțiile Județene de Evidență a Persoanelor ne-au comunicat, în esență, că nu au
atribuții referitoare la situația cetățenilor străini refugiați din Ucraina pe teritoriul României,
activitatea de evidență a persoanelor desfășurată de aceste instituții vizând doar cetățenii
români.
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