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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu în cazul unui bărbat cu grad 
accentuat de handicap și boli cronice, care nu beneficiază de însoțitor     

 
 
 
                Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui bărbat din localitatea Leu, 

județul Dolj, diagnosticat cu mai multe boli cronice și care este încadrat în grad de handicap 

accentuat, dar nu beneficiază de însoţitor, deşi starea sănătăţii sale este precară. 

 

                În articolul ,,Un bărbat imobilizat din Leu, în luptă cu sistemul – Soţul meu are 

nevoie de însoţitor!”, publicat în cotidianul ,,Gazeta de Sud” din 15 martie 2016,  se afirmă, 

între altele, că medicii care au tratat pacientul au specificat faptul că starea sănătăţii sale 

necesită însoţitor permanent. Conform materialului de presă, în luna ianuarie 2016, bărbatul  

s-a prezentat din nou la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, din 

cadrul Consiliului Judeţean Dolj, în vederea eliberării unui certificat de încadrare în grad de 

handicap, conform afecţiunilor de care suferă. În urma examinării, pacientului i s-a eliberat 

certificat de încadrare în grad de handicap, fără drept de însoţitor, făcându-se 

abstracţie de recomandările medicilor, care menţionau clar că starea sănătăţii acestuia 

necesită însoţitor permanent. Reprezentanții Comisiei  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Dolj au susţinut că încadrarea în grad de handicap a respectivei persoane s-a făcut 

corect, cu respectarea criteriilor prevăzute de legile în vigoare. Împotriva deciziei sus-

menționate, pacientul a făcut contestaţie, în 26 ianuarie 2016, la Comisia Superioară de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, dar până la această dată Comisia Superioară nu a 

comunicat niciun răspuns, susțin sursele citate. 

                Sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului vizează posibila încălcare a art. 47, 

art. 50 și art. 52 din Constituția României privind nivelul de trai, protecția persoanelor 

cu handicap și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 
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