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Problematica drepturilor persoanelor cu dizabilități, combaterea violenței 
domestice și cadrul instituțional național pentru protecția drepturilor omului, 

pe agenda discuțiilor dintre Avocatul Poporului și Comisarul pentru 
Drepturile Omului al Consiliului Europei    

 
 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamna Magda 

Ștefănescu, domnii Mircea Criste și Zsolt Molnar, adjuncți și de alți reprezentanți ai 

instituției, s-au întâlnit, în 12 noiembrie 2018, cu doamna Dunja Mijatovic, Comisar 

pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, care efectuează o vizită în 

România, în perioada 12-16 noiembrie 2018. 

 

În cadrul discuțiilor, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului 

Europei a afirmat, între altele, că deține informații de la organizații non-

guvernamentale și mass-media  privind apariția mai multor decese în centrele pentru 

persoanele cu dizabilități, ca și în privința segregării copiilor cu dizabilități, cărora 

nu li se permite accesul în școlile normale. 

 

Doamna Magda Ștefănescu, adjunct al Avocatului Poporului, a precizat 

că Domeniul pentru Prevenirea Torturii a efectuat 15 vizite în centre pentru persoane 

cu dizabilități, în 2017 și 10 asemenea vizite, în 2018. În cadrul respectivelor vizite 

au fost constatate, printre altele, depășirea capacității de cazare și probleme în 



privința protecției juridice a beneficiarilor (cu referire la acest aspect, după 

efectuarea unor vizite în centre din județul Vâlcea, DGASPC Vâlcea a precizat că 

au fost continuate demersurile pentru instituirea tutorelui pentru fiecare beneficiar, 

împreună cu întocmirea dosarelor pentru instanță). În privința situației legate de 

existența deceselor în centrele pentru protecția persoanelor cu dizabilități, doamna 

Magda Ștefănescu a subliniat necesitatea modificării legislației, în sensul obligării 

centrelor să raporteze organelor competente toate decesele survenite în aceste centre, 

nu numai cele considerate suspecte. 

 

Pe de altă parte, reprezentanții instituției Avocatul Poporului au afirmat că 

au existat cazuri în care copiii cu dizabilități nu erau incluși în nicio formă de 

școlarizare, ca și cazuri de copii cu dizabilități, care nu au fost evaluați în vederea 

includerii în sistemul de învățământ special. Mai mult, au existat situații când copiii 

au fost evaluați, însă inspectoratele școlare județene nu au înființat clase de tip A 

Doua Șansă pentru copiii cu dizabilități. 

 

Problematica elaborării unui raport special privind violența domestică a 

fost și ea luată în discuție. În acest sens, domnul Zsolt Molnar, adjunct al Avocatului 

Poporului, a declarat că legislația în domeniu a fost modificată în luna mai 2018, iar 

termenele de adoptare a legislației secundare expiră la finele acestui an, în aceste 

condiții fiind necesară examinarea modalităților în care va fi aplicată această 

legislație, ca și a practicii în domeniu. 
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