Data: 2.06.2020
Revenire/completare Sesizare cu privire la situația persoanelor vulnerabile social din
Municipiul Baia Mare (revenire la adresa transmisă în 14 mai 2020).
În atenția: doamnei Renate Weber, Avocat al Poporului

În atenția doamnei Renate WEBER,
Având în vedere solicitarea transmisă în data de 14 mai 2020, organizațiile semnatare aduc
prin prezenta completări la cele sesizate cu privire la activitatea primarului Baia Mare,
Cătălin Cherecheș, și reiterează rugămintea de a verifica legalitatea activității primarului cu
privire la modul în care sunt tratate persoanele care practică cerșetoria cât mai repede cu
putință.
Într-un nou mesaj publicat pe pagina proprie de Facebook a primarului Cherecheș în data de
30 mai 2020 sunt publicate fotografii în care este evidentă luarea cu forță din spațiul public
a unor persoane despre care primarul afirmă în postare că practică cerșetoria. Primarul
afirmă că aceste persoane sunt găzduite în Azilul de Noapte din oraș și că, în schimbul
serviciilor sociale de adăpost, hrană și de întocmire a unor documente necesare pentru
accesarea pensiei sau a încadrării în grad de handicap acestea „trebuie să ofere ceva în
schimb”, referindu-se aici la muncă în folosul comunității sub formă de servicii de curățenie.
Fotografiile postate de primar și mesajele sale indică o acțiune în forță și, pentru unele
dintre persoane, indică luarea cu forța din spațiul public de către persoane îmbrăcate în
civil, fără a purta însemnele evidente ale unor forțe de ordine care au dreptul de reținere a
persoanelor. Reiese din relatările presei locale că cel puțin unele persoane sunt convinse cu
forța să presteze munca în folosul comunității: “unii s-au tăvălit pe jos ca să nu muncească și
au fost chemați jandarmii, ca să îi convingă” (Articol din Banatul Azi).
Având în vedere gravitatea situației, vă rugăm să analizați cât mai repede cu putință:
1. Condițiile în care persoanele sunt reținute/luate cu forța din spațiul public (așa cum
reiese din fotografiile postate de primar), precum și respectarea legislației în vigoare
în ceea ce privește reținerea acestora (primarul folosește și în această postare
termenul de „ridicăm”);
2. Dacă persoanele adăpostite la Azilul de Noapte rămân cazate voluntar în instituție
sau sunt reținute împotriva voinței lor;
3. În baza căror reglementări primarul solicită acestor persoane să muncească în
schimbul serviciilor sociale prestate de Primăria Municipiului Baia Mare;
4. Dacă există documente pe care acești oameni le-au semnat cu privire la munca în
folosul comunității, dacă semnătura a fost dată voluntar (fără presiuni din partea
autorității publice)/conform cu principiile consimțământului informat (în
eventualitatea existenței unor presiuni din partea autorității publice/imposibilitatea
de a parcurge texte tehnice);
5. În ce măsură acțiunile Primăriei Baia Mare nu sunt de natură să lezeze dreptul la
demnitate.

Considerăm că este necesară intervenția din partea instituției Avocatului Poporului cât mai
repede cu putință, în condițiile în care, din punctul nostru de vedere, din cele prezentate de
primarul Cătălin Cherecheș, în Baia Mare există indicii conform cărora persoane
defavorizate social, lipsite de sprijin juridic, sunt reținute de angajați ai Primăriei
Municipiului Baia Mare și sunt forțate să presteze muncă în folosul comunității în lipsa unor
decizii ale instanțelor care să decidă acest lucru și în schimbul unor servicii sociale care nu
presupun prestarea acestor munci.
Organizații semnatare:
ActiveWatch
Asociația MozaiQ LGBT
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Centrul pentru Inovare Publică
Andrei Tiut
Asociația Miliția Spirituală
Funky Citizens
Centrul FILIA
Institutul pentru Solidaritate Socială
Cea mai recentă postare a primarului: https://bit.ly/2ZXkbp6

Fotografii preluate din postarea Primarului (din care reiese că persoanele sunt alergate pe
stradă și luate cu forța):

