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Primarul Comunei Sălciile, județul Prahova, monitorizează cazul unei familii
având copii cu handicap psihic și colaborează cu DGASPC Prahova în scopul
protecției respectivilor minori – Însușirea Recomandării emise de către
Avocatul Poporuljui

Primarul Comunei Sălciile, județul Prahova, a luat măsurile solicitate în
Recomandarea emisă de către Avocatul Poporului, cu privire la cazul unei familii de uniune
consensuală (în care atât părinții cât și cei patru copii au handicap psihic), în sesnsul:
-

efectuării unor vizite periodice la domiciliul familiei;
urmăririi evoluției dezvoltării copiilor și a modului în care părinții acestora își exercită
drepturile și își îndeplinesc obligațiile;
asigurării consilierii și informării familiei asupra drepturilor dar și a obligațiilor;
identificării situațiilor care impun acordarea de servicii sau prestații;
prevenirii separării copiilor de familie;
înaintării de propuneri primarului, în cazul în care se impune luarea unor măsuri de
protecție specială în condițiile legii;
colaborării cu D.G.A.S.P.C. Prahova, în domeniul protecției copiilor;
continuării monitorizării familiei în vederea asigurării intervenției necesare, în interesul
superior al copiilor și înformarea D.G.A.S.P.C. Prahova.
Recomandarea Avocatului Poporului a fost emisă, după o serie de demersuri și

efectuarea unei anchete, atât la Primăria Comunei Sălciile, cât și la DGASPC Prahova, în urma
primirii unei petiții din partea tatălui a patru copii minori, toți cu handicap psihic, care a precizat
că părinții se află într-o familie de uniune consensuală, având la rândul lor handicap psihic și a

reclamat faptul că nu îi sunt plătite indemnizațiile de însoțitor pentru doi dintre copii săi. În urma
verificărilor s-a constatat că era îndreptățit să primească această indemnizație pentru unul dintre
copii la care se referea, celălalt neîncadrându-se în prevederile legale.

În urma efectuării anchetei la Primăria Comunei Sălciile, reprezentanții administrației
locale au subliniat faptul că situația copiilor din această familie le este cunoscută și se află în
permanentă monitorizare, însă din cauza comportamentului recalcitrant al tatălui (agresiv), care
inspiră temere atât membrilor familiei, cât și comunității (vecini, cadre didactice, funcționari) este
îngreunat accesul în domiciliul familiei și relaționarea cu membrii acestei familii. Cu ocazia
discuțiilor ce au avut loc cu reprezentanții autorității locale s-a constatat existența unei stări de
teamă a funcționarilor față de tatăl acestor copii, generată atât de reacțiile agresive ale acestuia, cât
și față de existența unor antecedente penale ale acestuia pentru infracțiuni grave (omor), cunoscute
de comunitate.

Ancheta efectuată la DGASPC Prahova a evidențiat, între altele, că situația era
cunoscută la nivelul Direcției, care a trimis și o echipă în teren, însă nu au fost constatate situații
de risc pentru minorii aflați în familie, părinții manifestându-și dorința de a crește copiii în
familie. DGASPC Prahova a constatat, în context, că nu sunt întrunite condițiile legale pentru
dispunerea unor măsuri de protecție specială pentru copiii din respectiva familie de uniune
consensuală.

Față de susținerile reprezentanților Primăriei Sălciile cu privire la posibilitatea apariției
unor situații de risc pentru minore, din cauza afecțiunilor psihice ale părinților și a atitudinii
tatălui de a nu se prezenta la medic în vederea urmării tratamentului indicat afecțiunii
diagnosticate, s-a impus emiterea sus-menționatei Recomandări a Avocatului Poporului.

Matei Vîrtosu
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI

18 aprilie 2019

