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Domnului Ghenadie Buza, 
Preşedintele Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie

t/ Doamnei Doina Gherman, 
Preşedinta Comisiei parlamentare drepturile omului şi relaţii interetnice

f'/o L  Domnului Adrian Lebedinschi, 
Preşedinte al Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Tema: Organizarea unor dezbateri publice la tema combaterii fenomenului copiilor în situaţie 
de stradă

Stimaţi preşedinţi ai comisiilor parlamentare,

Mă adresez cu prezentul demers după ce am epuizat alte posibilităţi oferite de Legea nr. 52 cu 
privire la Avocatul Poporului (Ombudsman) pentru a influenţa situaţia existentă privind fenomenul 
copiilor în situaţie de stradă, cum ar fi dialogul cu autorităţile publice locale, precum şi ministerul 
de linie. In cei patru ani de exercitare a mandatului, abordând problema în cauză, am pledat pentru 
armonizarea cadrului legal la standardele internaţionale; identificarea acţiunilor/măsurilor aplicabile 
în raport cu copiii in situaţie de stradă; crearea serviciilor sociale destinate copiilor -  de 
adăpost/găzduire în municipiul Chişinău, beneficiari fiind toţi copiii indiferent de 
regiunea/localitatea de unde aceştia provin; instruirea persoanelor care lucrează cu copii în situaţie 
de stradă; intensificarea acţiunilor de prevenire, identificare a familiilor în care copii pot fi în 
situaţie de risc; intervenţia timpurie pentru evitarea abandonului de domiciliu prin suport şi 
susţinere necesară familiilor şi copiilor. De asemenea, acestui subiect i-a fost dedicate conferinţe de 
presă, mese rotunde, întâlniri cu reprezentaţi ai APL şi APC, deputaţi din Parlament.

Intervenţiile mele la acest subiect nu s-au soldat cu efectul scontat, iar eforturile autorităţilor publice 
centrale şi locale pentru soluţionarea problemei copiilor în situaţie de stradă s-au dovedit a fi 
insuficiente şi ineficiente. Mai mult, starea de lucruri s-a agravat. Sunt înregistrate şi cazuri de 
deces în rândul minorilor în situaţie de stradă, iar ultimul caz tragic s-a produs recent, pe 12 iulie 
curent.

Instituirea de către Primăria mun. Chişinău a unui serviciu destinat copiilor în situaţie de stradă, cu 
regim de zi, nu soluţionează problema acestor copii. Serviciul oferă minorilor găzduire timp de 8 
ore, posibilitate să se spele, să mănânce mâncare calda pregătită de ei împreună cu educatorii din 
serviciu, să fie antrenaţi în diferite activităţi.
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Acest Serviciu oferă însă doar o soluţie segmentară şi de scurtă durată. Funcţionarea Centrului în 
cauză nu poate elimina cauzele care conduc la apariţia problemei. Pentru aceasta e nevoie de o 
abordare în complex şi la nivel de autorităţi centrale a acesteia, de un cadrul legal şi mecanisme 
funcţionale de protecţie a drepturilor copiilor.

Majoritatea minorilor care ajung în străzile din capitală - 68% sunt veniţi din alte localităţi ale ţării. 
Copiii nu ar ajunge în stradă în municipiu Chişinău, dacă în localităţile din care provin aceştia ar fi 
trataţi cu grija şi afecţiunea de care au nevoie, dacă în teritoriu ar exista servicii care să răspundă 
necesităţilor minorilor şi autorităţile ar fi responsabile şi competente.

Pe de o parte, e vorba de lacune ale cadrului normativ, iar, pe de altă parte, de funcţionarea 
deficitară a mecanismului de cooperare dintre structurile publice la nivel local, lipsa unor servicii de 
protecţie a drepturilor copilului la nivel local, a finanţării necesare, a cadrelor/pregătirea insuficientă 
a acestora pentru a putea interacţiona/comunica eficient cu minorii.

In opinia mea, se impune elaborarea unui regulament-cadru de funcţionare şi standarde minime de 
calitate prestate de servicii sociale destinate copiilor în situaţie de stradă, de tip adăpost/găzduire cu 
funcţionare 24 din 24 ore. Urmează a fi întreprinse acţiuni de prevenire şi de protecţie a categoriei 
vizate de copii, de eficientizare a mecanismelor de colaborarea intersectorială atât în raza teritorială, 
cât şi extrateritorială de competenţă; a cooperării între autorităţi publice, comunitate şi părinţi / 
acţiuni de prevenire, reabilitarea şi reintegrarea în mediul familial şi domiciliu.

Pentru soluţionarea problemelor menţionate, consider necesară implicarea deputaţilor din 
Parlament, care să instituie un control parlamentar asupra activităţii executivului pe segmentul dat. 
Iată de ce, în calitate de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, lansez iniţiativa 
organizării în regim de urgenţă a unor dezbateri parlamentare la subiectul dat, la care să 
participe reprezentanţi ai mai multor comisii parlamentare.

De asemenea, am recomandat prim-ministrului, preşedinte al Consiliului naţional pentru protecţia 
drepturilor copilului să includă pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului problema 
copiilor în situaţie de stradă, în vederea identificării unor soluţii pentru aceasta.

în speranţa că veţi da curs prezentei solicitări, vă mulţumesc anticipat pentru receptivitate, 
înţelegere şi interes pentru problemele cu care se confruntă sistemul de protecţie a drepturilor 
copilului pe segmentul minorilor în condiţii de stradă.

Cu respect,

Maia Bănărescu, 
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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