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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna octombrie 2015 de către Departamentul Consular,
amintim cazurile complexe, care au avut un grad de dificultate sporit, în care cetăţenii români sau aflat în situaţii deosebite, care au necesitat soluţionarea în regim de urgenţă, unele dintre ele
fiind reflectate şi în presă:
1. Ambasada României la Atena a fost informată la data de 7 octombrie 2015 de către
autorităţile competente elene cu privire la situaţia unui grup de cinci cetăţeni români, reţinuţi de
către autorităţile elene sub suspiciunea comiterii infracţiunii de furt calificat. Cetăţenii români în
cauză, suspectaţi de furt de relicve dintr-un locaş de cult din Grecia, făceau parte dintr-un grup
de pelerini.
Potrivit informaţiilor obţinute, cetăţenii români au fost audiati în cursul zilelor de 7 şi 9
octombrie 2015. Doi dintre cetăţenii români au beneficiat de avocat din oficiu, ceilalţi trei având
avocaţi aleşi.
În urma audierii de către judecătorul de caz, s-a hotărât menţinerea arestului preventiv pentru toţi
cei cinci cetăţeni români, urmând ca aceştia să fie judecaţi în stare de arest.
Avocatul ales de trei dintre cei cinci cetăţeni români a depus la data de 14 octombrie 2015
contestaţie la măsura arestării preventive. Până la soluţionarea contestaţiei, cei cinci cetăţeni
români au fost transferaţi la Penitenciarul Nafplio.
Niciunul dintre cetăţenii români nu a solicitat asistenţă consulară din partea misiunii diplomatice
române, aceasta asigurând acestora, din oficiu, serviciile unui traducător.
Misiunea diplomatică română a menţinut în permanenţă legătura cu autorităţile locale şi cu
avocaţii cetăţenilor români, fiind pregătită în continuare să acorde asistenţă consulară de
specialitate, în limita competenţelor legale.

2. La data de 20 octombrie 2015, Consulatul General al României la Munchen a fost informat cu
privire la producerea unui incendiu, în noaptea de 19 spre 20 octombrie 2015, într-un imobil din
oraşul german Pforzheim, soldat cu decesul a patru cetăţeni români şi rănirea altor doi.
Consulatul General al României la Munchen a solicitat în regim de urgenţă informaţii
suplimentare autorităţilor germane competente, în vederea confirmării identităţii victimelor şi a
obţinerii unor date suplimentare cu privire la acest caz. De asemenea, oficiul consular român a
luat legătura cu una dintre persoanele de cetăţenie română rănite în urma izbucnirii incendiului.
Cei doi cetăţeni români au suferit răni uşoare, în timp ce încercau să acorde ajutor celorlalţi
conaţionali.
Consulatul General al României la Munchen a menţinut în permanenţă legătura cu cetăţenii
români răniţi cât şi cu autorităţile locale competente.
3. La data de 29 octombrie 2015, pe o autostradă din sud-estul Franţei a avut loc un accident
rutier în care un autotren înmatriculat în România, în care se aflau doi şoferi de cetăţenie
română, a lovit alte vehicule oprite la o staţie de taxare. Incidentul s-a soldat cu decesul unei
persoane şi rănirea altora.
Consulatul General al României la Marsilia a întreprins demersuri legale pe lângă autorităţile
competente, solicitând inclusiv sprijinul Consulatului Onorific al României la Nisa.
Potrivit informaţiilor obţinute, accidentul a fost cauzat de defectarea sistemului de frânare al
vehiculului, o anchetă fiind deschisă în acest caz. Cei doi şoferi români aflaţi în autotren au fost
răniţi, unul dintre ei necesitând şi în prezent spitalizare. Cetăţeanul român care conducea
autotrenul în momentul producerii accidentului a fost externat, în prezent fiind arestat preventiv.
Oficiul consular român de la Marsilia şi Consulatul Onorific al României la Nisa menţin cazul în
atenţie, păstrează permanent legătura cu autoritățile locale şi unitatea medicală în care este
internat cel de-al doilea cetăţean român, fiind pregătite să acorde asistenţă consulară de
specialitate, în limita competenţelor legale.
II.

CONFLICTE DE MUNCĂ

Pe parcursul lunii octombrie 2015, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate s-au autosesizat sau au fost sesizate fie de cetăţenii români direct implicaţi, fie de

către autorităţile locale, asupra existenței unor conflicte de muncă sau a unor victime ale
traficului de persoane de cetăţenie română.
În toate cazurile semnalate, reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare au întreprins, în
regim de urgenţă, toate demersurile legale pe lângă autorităţile competente şi au acordat în cel
mai scurt timp asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români.
Menționăm câteva cazuri de acest gen, semnalate de misiunile diplomatice și oficiile consulare
române:
1. Situaţia semnalată Consulatului General al României la Ciudad Real la data de 18 octombrie
2015 de către poliția din localitatea Albacete, privind situaţia unui grup de cetăţeni români,
abandonați de către persoana care urma să-i angajeze.
În vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la acest caz, oficiul consular român a
întreprins demersurile legale pe lângă autorităţile competente spaniole şi a luat legătura cu unul
dintre cetăţenii români, care a relatat circumstanțele în care grupul a ajuns în Spania.
Consulatul General al României la Ciudad Real a oferit asistenţă consulară grupului de cetăţeni
români, direcționându-i către un centru de cazare al primăriei Albacete și către o cantină publică
a unei asociații.
Oficiul consular a făcut demersuri pe lângă o companie de transport care operează în Albacete, în
vederea preluării și repatrierii celor zece persoane.
Consulatul General al României la Ciudad Real s-a aflat în legătură permanentă cu grupul
cetăţenilor români, cu autorităţile locale spaniole şi cu firma de transport şi a întreprins toate
demersurile necesare pentru deblocarea situaţiei cetăţenilor români.
2. La data de 21 octombrie 2015, la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României la Roma s-a
prezentat o cetăţeană română, victimă a traficului de persoane.
Din discuţiile purtate cu cetăţeana română a reieşit că aceasta a ajuns în Italia la începutul lunii
septembrie 2015, având promisiunea unui loc de muncă din partea unui conaţional. Pe parcursul
şederii în localitatea Bari, acesta i-a reţinut cartea de identitate şi a obligat-o să întreţină relaţii
sexuale cu cetăţeni italieni.
Cetăţeana română a reuşit să fugă, primind sprijinul unei asociaţii italiene al cărei obiect de
activitate constă în acordarea asistenţei tinerelor imigrante din Italia, supuse traficului de

persoane, prostituţiei sau celor toxico-dependente, care i-a cumpărat biletul de avion pentru
întoarcerea în România şi a ajutat-o să îl denunţe pe cetăţeanul român la autorităţile competente.
Ambasada României la Roma i-a oferit cetăţenei române asistenţa consulară necesară întoarcerii
în România, întocmindu-i documentele de călătorie.
3. Situaţia unui cetăţean român, semnalată Consulatului General al României la Lyon la data de
22 octombrie 2015. Din relatările cetăţeanului român a reieşit faptul că se află în Franţa de
aproximativ trei săptămâni, unde a venit în baza unei promisiuni de muncă la cules de ciuperci,
într-o zonă de păduri a departamentului francez Jura, fiind supus la violenţe fizice.
Personalul oficiului consular român a oferit în regim de urgenţă asistenţă, apă şi mâncare
cetăţeanului român. De asemenea, ofiţerul român de legătură detaşat pe lângă Direcţia de
securitate publică a departamentului Rhone i-a preluat o declaraţie cu privire la aspectele
menţionate, fiind apoi transmisă către organele de cercetare penală din România.
Cetăţeanul român a fost adapostit până în data de 24.10.2015 de către o familie din Lyon,
Consulatul General al României la Lyon asigurând repatrierea acestuia în România.

III. Situație arestaţi – octombrie 2015
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referinţă
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români arestați în perioada de referinţă
în afara granițelor țării, este de 548 de persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia (136), urmată de Marea Britanie (93) şi Suedia (93).

3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi
oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de
sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români.
IV.

Situație accidente – octombrie 2015

1. Numărul cetăţenilor români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada de
referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români accidentați în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 18 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
sunt Italia (8) şi Ungaria (5) .
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi
oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de
sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români.
V.

Situație decese – octombrie 2015

1. Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 86 persoane.
Această cifră nu reflectă totalul deceselor cetăţenilor români survenite în străinătate, întrucât, în
numeroase cazuri, familiile persoanelor decedate în străinătate nu solicită asistenţă consulară
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare române pentru înregistrarea/înscrierea actelor de
deces.

CETĂŢENI ROMÂNI DECEDAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN
LUNA OCTOMBRIE 2015
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (24) şi Germania (20).
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor

deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi
oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de
sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români.
VI. Situație spitalizaţi septembrie 2015
1. Numărul cetăţenilor români spitalizaţi în perioada de referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români spitalizaţi în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 34 de persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI SPITALIZAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 2015
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2. Preponderenţa pe ţări
Italia (14) şi Ungaria (3) sunt statele cu cele mai multe persoane de cetăţenie română internate.
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi a incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi
oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de
sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români.

