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Situaţia copiilor din centrele de plasament, în discuţia Avocatului Poporului 
şi a organizaţiei “Salvaţi Copiii” 

 
          

Situaţia copiilor din centrele de plasament ca şi legislaţia privind 

drepturile copilului s-au numărat printre temele discutate ieri de către Avocatul 

Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de domnul Ionel Oprea, adjunct al 

Avocatului Poporului, cu doamna Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al 

organizaţiei „Salvaţi Copiii” şi domnul George Roman, Director de programe. 

 

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii „Salvaţi Copiii” au prezentat succint 

activitatea organizaţiei şi au subliniat buna colaborare cu instituţia centrală a 

Avocatului Poporului, ca şi cu unele birouri teritoriale ale instituţiei. 

 

Cele două părţi s-au pus de acord asupra încheierii unui protocol,  privind, 

între altele, supravegherea calităţii sistemului de îngrijire a copiilor din centrele 

de plasament, existând posibilitatea extinderii sale la nivel multilateral şi cu alte 

organizaţii ale societăţii civile. În context, domnul Victor Ciorbea a precizat că, 

în cazul creării şi includerii în structura instituţiei a Mecanismului Naţional de 

Prevenire a Torturii, Avocatul Poporului va avea posibilitatea de a face vizite 

inopinate în diverse centre de detenţie, inclusiv în centrele de plasament.  

 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a declarat că instituţia pe care 

o reprezintă manifestă deschidere totală faţă de societatea civilă şi a afirmat că 

unul din primii paşi va fi o întâlnire a Avocatului Poporului, pe 3 iulie, cu toate 



 
 

Organizaţiile Neguvernamentale reprezentantive din România.  Avocatul 

Poporului a adăugat faptul că are în vedere încheierea de protocoale de 

colaborare, pe domenii de activitate, cu Organizaţiile Neguvernamentale 

reprezentative. 

 

Preşedintele Executiv al “Salvaţi Copiii”, doamna Gabriela Alexandrescu 

a declarat că organizaţia pe care o reprezintă susţine ideea înfiinţării, în mod 

distinct, a postului de Avocat al Copilului,  în cadrul instituţiei Avocatul 

Poporului, cu rang de adjunct, organizaţia “Salvaţi Copiii” urmând să 

întocmească o propunere legislativă în acest sens.  

   

 

 

 

Matei Vîrtosu                                                     Bucureşti, 24 iunie 2014            
Purtător de cuvânt, 
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