SITUAȚIE STATISTICÂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE DEOSEBITE ÎN
INTERVALUL 01.01.2015 – 01.03.2015

Din numărul total de situaţii gestionate de la începutul anului 2015, de către Ministerul
Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular, au fost identificate două cazuri
cu impact mediatic, în care a fost necesară activarea Celulei de Criză: cazul cetăţenilor români
răpiţi în Nigeria şi cazul cetăţeanului român decedat în Libia pe nava Araevo.
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Decesul unui cetăţean român survenit în Libia
ca urmare a exploziei unei rachete lansate de
un avion militar la bordul petrolierului
ARAEVO. Prin acţiunile Ambasadei României
la Tunis, relocată la Tripoli, şi ale Ambasadei
României la Atena, a fost repatriat atât tatăl
cetăţeanului român care se afla pe vas, cât şi
trupul neînsufleţit al marinarului român.
Cetăţeni români răpiţi în Nigeria.
După
verificarea
tuturor
informaţiilor
disponibile, ministrul afacerilor externe a dispus
activarea Celulei de Criză a MAE, care a rămas
activă 24 ore din 24, în cadrul căreia a fost
menţinută, în permanenţă, legătura atât cu
Ambasada României la Abuja şi cu instituţiile
abilitate în soluţionarea favorabilă a cazului, cât
şi cu familiile cetăţenilor români. La data de
28.01.2015, Ambasada României la Abuja a
transmis că cei doi cetăţeni români au fost
eliberaţi.

I. Situație arestări – perioada ianuarie-februarie 2015
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români arestați în perioada de referinţă în afara granițelor țării,
despre a căror situaţie au fost informate misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României
din străinătate, este de 543.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia, urmată de Germania, Spania și Portugalia.
3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în
străinătate:





vizitarea cetăţenilor români aflaţi în centrele penitenciare de pe teritoriul statelor de
acreditare;
supravegherea respectării drepturilor procesuale ale acestora în ceea ce priveşte punerea la
dispoziţie a unui avocat din oficiu şi a unui traducător, acolo unde situaţia o impune;
preluarea declaraţiilor de consimţământ ale cetăţenilor români aflaţi în centrele penitenciare
de pe teritoriul statelor străine, pentru transferul în România în vederea executării restului de
pedeapsă;
orice alte demersuri impuse de condiţiile specifice fiecărui caz.

4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în vederea
întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior,
în vederea furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.

II. Situație accidente – perioada ianuarie-februarie 2015
1. Numărul de cetăţeni români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada
de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români accidentați în afara granițelor țării, despre a căror situaţie
au fost informate misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, în
intervalul menționat, este de 48.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Ungaria, urmată de Spania și Anglia.
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3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în
străinătate:
În toate cazurile de accidente semnalate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale
României în străinătate, au fost întreprinse următoarele demersuri:






informarea operativă a centralei MAE despre producerea oricăror situaţii ce implică
accidentarea/spitalizarea unor cetăţeni români;
deplasarea în regim de urgenţă la locul producerii accidentului;
contactarea şi menţinerea legăturii permanente cu autorităţile locale în scopul obţinerii de
informaţii suplimentare despre fiecare caz;
acordarea de asistenţă consulară familiilor persoanelor accidentate, în limita
competenţelor.

4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:



transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în
vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în
exterior, în vederea furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.

III. Situație decese – perioada ianuarie-februarie 2015
1. Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor țării, despre a căror situaţie au
fost informate misiunile României în intervalul menționat, este de 179. Această cifră nu reflectă
fidel însă totalul deceselor cetăţenilor români survenite în străinătate, întrucât, în numeroase
cazuri, defuncţii sunt înhumaţi sau incineraţi în străinătate, iar familiile acestora nu solicită
înscrierea certificatelor de deces străine în registrele de stare civilă române la misiunea
diplomatică sau oficiul consular.
2.Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (63), Germania (24), Spania
(21) şi Franţa (21).
5. 5.3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în
străinătate:
În toate cazurile de deces sesizate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în
străinătate, au fost întreprinse următoarele demersuri:


informarea operativă a centralei MAE despre producerea oricăror situaţii ce implică decesul
unor cetăţeni români;



contactarea şi menţinerea legăturii permanente cu autorităţile locale în scopul obţinerii de
informaţii suplimentare despre fiecare caz;



acordarea de asistenţă consulară familiilor persoanelor decedate, în limita competenţelor;



eliberarea în regim de urgenţă a documentaţiei necesare în cazurile de repatriere, inclusiv
înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces emise de autorităţile
străine (după caz).

4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în
vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în
exterior în vederea furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.

IV. Situație minori – perioada ianuarie-februarie 2015
1. Numărul minorilor de cetăţenie română repatriaţi în perioada de referință
Conform datelor statistice puse la dispoziție de către Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, în perioada menționată a fost repatriat un număr de 25 minori.
2. Preponderenţa pe ţări

Italia se află pe primul loc, cu un număr de 8 de minori repatriaţi, urmată de Spania (6) și Marea
Britanie (6).
În toate cazurile în care autoritățile de protecție a minorilor din România și/sau din statele de
acreditare au solicitat sprijin ambasadelor şi oficiilor consulare ale României din străinătate, în
vederea repatrierii minorilor de cetățenie română, monitorizării sau transmiterii anchetelor
sociale efectuate în vederea adoptării, menținerii sau modificării măsurilor de protecție, s-au
întreprins următoarele demersuri:
3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în
străinătate:


menţinerea legăturii permanente cu serviciile sociale şi serviciile de protecţie a minorilor
din ţările de acreditare în scopul obţinerii unor statistici actualizate privind numărul
minorilor de cetăţenie română pentru care s-a adoptat vreo măsură de protecţie;
 solicitarea de anchete sociale atât de la autorităţile locale, cât şi de la autorităţile române
privind situaţia şi evoluţia acestor cazuri;
 eliberarea de documente (Titluri de Călătorie) pentru întoarcerea minorilor în România,
în cazurile de repatriere;
4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în
vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în
exterior în vederea furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.
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