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Prezentarea initiaŃivei Romani CRISS (anii 2001/ 2002 şi 2004/ 2005) în 
problematica obŃinerii documentelor de identitate/ stare civilă a cetăŃenilor, cu 

precădere a celor de etnie romă 
 
 
 
Introducere  
 
O problema majoră cu care se confruntă comunităŃile de romi din România, este aceea că un 

număr semnificativ de romi nu au acte de identitate. Această situaŃie limitează dreptul lor la serviciile 
primare ale statului român. Romani CRISS, a constatat că romii care nu deŃin acte de identitate sau 
alte documente care să ateste identitatea lor se confruntă cu grave probleme socio-economice. 
Persoanele care nu au acte de identitate sunt excluse de la statutul formal de cetăŃeni. În consecinŃă, 
nu pot avea acte de proprietate pe casă/ terenuri, nu pot lucra legal (nu pot încheia un contract legal 
de muncă) şi nu au acces la serviciile de sănătate*. Mai mult decât atât, cetăŃenii care nu au acte de 
identitate nu pot înregistra naşterea copiilor lor. În consecinŃă lipsa actelor de identitate poate genera 
o reacŃie în lanŃ (părinŃii care nu au acte de identitate nu îşi pot înregistra copiii, iar aceştia, la rândul 
lor nu vor avea certificate de naştere). Copiii, suplimentar faŃă de constrângerile pe care le suportă o 
dată cu părinŃii lor, nu vor fi primiŃi în şcoli fără certificate de naştere.  

Practic, în cazul în care nu se va interveni pe linia rezolvării problemei actelor de identitate, se 
va crea o clasă de cetăŃeni care nu vor putea ieşi niciodată din starea de sărăcie şi marginalizare. 
Există multe comunităŃi de romi care, în lipsa unei preocupări din partea statului sunt condamnate să 
trăiască în aceeaşi situaŃie timp de mai multe generaŃii. 

ExplicaŃiile apariŃiei acestui fenomen sunt multiple. Acestea pornesc atât de la lipsa de interes 
a reprezentanŃilor autorităŃilor statului cât şi a cetăŃenilor de etnie romă. Adeseori, romii nu 
conştientizează cât de important e un act de identitate. Peste toate acestea se suprapun şi lipsa 
resurselor financiare, greutatea procesului obŃinere a documentelor de identitate (cel puŃin în cazul 
obŃinerii certificatului de naştere, procedurile înregistrării tardive a naşterii sunt dificile şi necesită 
foarte mult timp), lipsa actelor de proprietate, relaŃiile adeseori încordate cu reprezentanŃii 
autorităŃilor etc.  

Considerăm aşadar că problema lipsei actelor de identitate generează situaŃii grave de 
încălcare a drepturilor omului. De aceea, pentru a răspunde acestor nevoi a comunităŃilor cu romi, 
Romani CRISS a iniŃiat mai multe programe de consiliere si intervenŃie socială. Primul dintre acestea 
s-a desfăşurat în perioada 2001/ 2002 şi a fost finanŃat de către Open Society Institute  – Budapesta 
iar al doilea s-a desfăşurat în perioada 2004/ 2005 şi a beneficiat de finanŃarea Ambasadei Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti şi de cea a Comitetului Catolic Împotriva 
Foamei şi pentru Dezvoltare, Paris.  

Primul proiect s-a desfăşurat în Bucureşti şi a avut ca rezultat finalizarea a aproximativ 3500 
de cazuri de persoane care nu posedau acte de identitate şi/ sau de stare civilă. Cel de-al doilea a fost 
extins în comunităŃi din 11 judeŃe şi a contribuit la rezolvarea situaŃiei a 2000 de persoane. Accentul 
a fost pus pe rezolvarea cazurilor de copii care nu au certificate de naştere, întrucât aceştia au de 
pierdut cel mai mult din nerespectarea dreptului la identitate.  
 

Ce s-a făcut  ?  
 
În anul 2001, Romani CRISS a contribuit la stimularea participării instituŃiilor statului pentru 

a construi un cadru de lucru în vederea desfăşurării programului în condiŃii optime. În acest sens, s-a 

                                                
* Vezi Anexa – Schema accesului la serviciile de sănătate în România 
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încheiat un protocol de colaborare între reprezentanŃi ai instituŃiilor statului (Guvernul României, 
Primăria Capitalei, Ministerul de Interne) care trasa modalităŃile de implicare a fiecărei părŃi 
semnatare în parte. Prin acel protocol, Romani CRISS a încercat, fără succes, să atragă şi alte 
instituŃii care au un rol important în rezolvarea cazurilor de înregistrare tardivă - Ministerul de 
JustiŃiei şi Institutul de Medicină Legală. În anul 2005, Romani CRISS a reînnoit protocolul de 
colaborare şi l-a adaptat condiŃiilor şi situaŃiei create după reforma instituŃiei abilitate - Inspectoratul 
NaŃional pentru Evidenta Persoanelor (INEP) - pentru punerea în legalitate a persoanelor fără 
documente de identitate şi/ sau certificate de naştere. Pe lângă INEP, partenerii protocolului de 
colaborare mai sunt: Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, Inspectoratul 
NaŃional al PoliŃiei Române şi Romani CRISS. Protocolul este deschis şi altor instituŃii/ organisme 
care doresc să se implice în asistarea persoanelor fără documente de identitate. Chiar în acest sens, 
Romani CRISS va încerca să mai atragă şi alte instituŃii care, direct sau indirect, au atribuŃii pe linia 
identificării şi rezolvării situaŃiei persoanelor care nu au acte de identitate şi/ sau stare civilă, fie că 
acestea sunt adulŃi sau copii: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării care să fie reprezentat prin 
Inspectoratele Şcolare şi Ministerul SănătăŃii, reprezentat prin DirecŃiile de Sănătate Publică. 

Ca rezultate notabile obŃinute de Romani CRISS în cadrul celor două proiecte putem aminti: 
- asistarea şi sprijinirea financiară a unui număr de  aproximativ 5000 de persoane;  
- realizarea unei cercetări în problematica înregistrării civile;  
- organizarea a peste 15 dialoguri/ dezbateri între autorităŃile locale şi alŃi actori implicaŃi în 

această problemă; 
- organizarea a 5 grupuri mixte la nivel local prin semnarea unui parteneriat de colaborare la 

nivel de judeŃ;  
- formarea unui număr de aproximativ 100 persoane pentru a putea sprijini persoane fără 

acte de identitate/ certificate de naştere;  
- realizarea a unui număr de 1500 de materiale informative menite să crească cunoştinŃele în 

comunităŃile cu romi legate de actele de identitate şi de stare civilă ; 
- difuzarea timp de o lună a unui spot publicitar prin care cetăŃenii romi erau îndemnaŃi să-şi 

întocmească actele de identitate;  
- desfăşurarea unor campanii de mobilizare a caravanelor mobile în vederea eficientizării 

acŃiunilor de asistare a persoanelor fără documente de identitate şi de stare civilă; 
 
Ce s-a schimbat ? 
 
Pe parcursul celor 4 ani de zile (2001 – 2005) de când Romani CRISS a acordat o atenŃie 

deosebită principalei cauze care exclud mare parte din cetăŃenii români de etnie romă de la drepturi 
elementare, s-au produs câteva schimbări majore în structurile statului. Astfel, începând cu anul 2002 
s-a demilitarizat structura care se ocupă de asistarea persoanelor fără documente de identitate. De 
asemenea, această structură s-a descentralizat şi în urma acesteia au luat fiinŃă Serviciile Comunitare  
de EvidenŃă a Persoanei - SCEP.  Aceste Servicii sunt subordonate autorităŃilor locale (consiliilor 
judeŃene). Dacă până în anul 2002 erau două structuri – Primăria locală care se ocupa de eliberarea 
certificatelor de naştere şi PoliŃia ce se ocupa de eliberarea actelor de identitate, în prezent există un 
singur serviciu care este subordonat administraŃiei locale. Romani CRISS apreciază acest fapt ca 
fiind unul pozitiv pentru că se reduc considerabil distanŃele care trebuie parcurse de cetăŃenii care nu 
au acte de identitate. Totodată acest lucru contribuie la crearea unei relaŃii de încredere între 
funcŃionarii şi persoanele care doresc să obŃină acte de identitate în condiŃiile în care se întâmplă ca 
aceştia să locuiască în comunităŃi apropiate spaŃial una de cealaltă.  

Urmare a descentralizării, Romani CRISS a încurajat semnarea de parteneriate la nivel local şi 
a oferit expertiză ONG-urilor romilor care lucrează direct în comunităŃi. Cum era şi firesc, înfiinŃarea 
grupurilor mixte de lucru a avut efecte pozitive: ONG-urile au avut posibilitatea de a-şi adapta tipul 
de intervenŃie la nevoile comunităŃii şi, unde era cazul, să aplice chiar un plan personalizat de 
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intervenŃie. Urmarea imediată a fost că numărul de dosare respinse a început să scadă, iar, în unele 
locuri, funcŃionarii de la ghişee nu mai acordă amenzi la prima abatere. Totodată, cu toate că această 
practică se utilizează încă frecvent, unele primării au început să nu mai pretindă plata impozitelor 
restante pentru eliberarea documentelor necesare obŃinerii actelor de identitate. În concluzie, 
descentralizarea a permis creşterea eficienŃei acŃiunilor întreprinse de ONG-uri în vederea asistării 
persoanelor care nu posedă acte de identitate. 

Odată cu schimbările administrative s-au produs, după cum era firesc, şi schimbări legislative, 
unele dintre ele fiind de o importanŃă majoră, în special pentru romi. Unul din motivele pentru care 
în anul 2001, nu am putut să asistăm un număr mare de persoane în vederea obŃinerii documentelor 
de identitate a fost faptul că acestea nu aveau acte de proprietate/ închiriere pentru imobilele unde 
locuiau (în unele cazuri, existau înŃelegeri, chitanŃe de mână între vânzător şi cumpărător, chitanŃe 
care nu aveau valoare de act de proprietate în faŃa autorităŃilor române). Romani CRISS a desfăşurat 
o serie de acŃiuni (mese rotunde, dezbateri  publice, acŃiuni de lobby şi advocacy pentru a delimita  
proprietatea individului de dreptul acestuia de a avea o identitate. SoluŃia oferită de autorităŃi era 
aceea de a elibera persoanelor cărŃi de identitate provizorii, cărŃi care erau eliberate pentru un interval 
de până la un an de zile (perioada de eliberare a cărŃilor de identitate provizorii era lăsată la 
aprecierea funcŃionarilor publici, fapt sesizat de Romani CRISS autorităŃilor statului). Această carte 
de identitate provizorie dădea aproape toate drepturile individului, dar, de facto (în unele cazuri chiar 
şi de iure), acesta nu se bucura de aceleaşi drepturi de care se bucură cetăŃenii care posedă un buletin 
de identitate. De exemplu, de facto, un individ cu o carte de identitate provizorie nu putea să obŃină 
un loc de muncă, să se înscrie la un medic de familie etc. pentru că din punct de vedere social nu 
poate prezenta garanŃii în faŃa persoanelor cu care intră în contact.  

De aceea, Romani CRISS a considerat că printr-o asemenea intervenŃie nu se rezolvă 
problema persoanelor fără acte de identitate. E foarte posibil ca persoana care e nevoită să-şi 
reîntocmească actul de identitate în fiecare an să dezvolte un sentiment de marginalizare şi ca, în cele 
din urmă să renunŃe la a-şi mai reînnoi actele. În acest mod, practic, situaŃia persoanelor fără acte de 
identitate nu va suferi decât modificări temporare. După expirarea cărŃilor de identitate provizorii e 
foarte posibil ca cetăŃenii respectivi să rămână din nou fără acte de identitate. 

Descentralizarea instituŃiilor statului, inclusiv a structurilor de PoliŃie permite ONG-urilor 
locale să păstreze o relaŃie mai apropiată cu acestea. Introducerea poliŃistului de proximitate a făcut 
mai uşoară identificarea persoanelor care nu posedă acte de identitate şi de stare civilă.  

Astăzi, un cetăŃean poate obŃine o carte de identitate dacă nu are acte pe proprietatea unde 
acesta locuieşte. Acest lucru este posibil datorita voinŃei actualului Legislativ, şi a conştientizării de 
către autorităŃile centrale a faptului că un număr mare de persoane nu puteau fi puse în legalitate 
datorita lipsei de documente care atestă proprietatea individului. 

Dovada spaŃiului de locuit/ a proprietăŃii se poate face şi prin declaraŃie pe proprie răspundere. 
DeclaraŃia trebuie însoŃită de procesul verbal întocmit de către poliŃistul de proximitate. Acesta 
trebuie să se deplaseze la faŃa locului şi să constate situaŃia locativă a individului care dă declaraŃia 
pe propria răspundere.  

O altă schimbare s-a produs odată cu informatizarea sistemului de evidenŃă a populaŃiei. 
Astfel, s-au redus costurile pentru eliberarea cărŃilor de identitate. Aceasta reducere este de 
aproximativ 10%.  Totodată s-a redus timpul pe care o persoană trebuie să îl consume pentru a obŃine 
cartea de identitate. Înainte de introducerea sistemului informatizat o persoană trebuia să meargă la 
un centru pentru a face poze, la o unitate teritorială să plătească o taxă. În prezent nu este nevoie de a 
face poze deoarece acestea sunt realizate de către instituŃie la un cost mai mic decât cel de pe piaŃă, 
iar acesta este inclus în taxa pe care cetăŃeanul trebuie să o plătească pentru a i se întocmi un act de 
identitate.  

Cu toate că aceste costuri s-au diminuat, ele sunt o problemă pentru mulŃi romi.  Costul pentru 
eliberarea unui buletin de identitate este în jur de 4 EURO, iar la acesta se adaugă transportul şi 
copiile xerox. În schimb, la eliberarea certificatelor de naştere, taxele sunt stabilite de către consiliile 
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locale. Pe lângă taxele de eliberare a certificatelor de naştere se mai aplică o amenda în caz de 
pierdere sau deteriorare care variază de la  avertisment până la suma de cca. 90 EURO. În general, 
decizia de sancŃionare o ia funcŃionarul care constată contravenŃia. 

 
Ce e de făcut ? 
 
Există mai multe modalităŃi de intervenŃie pentru rezolvarea situaŃiei cetăŃenilor fără identitate, 

însă, în opinia noastră, tipul de intervenŃie care poate duce la rezolvarea problemelor cetăŃenilor romi 
fără identitate constă în colaborarea dintre asistenŃii sociali, beneficiari şi autorităŃile locale. Pentru 
soluŃionarea situaŃiei de lipsă a actelor de identitate, este suficient efortul de conştientizare a 
beneficiarilor că acestea sunt utile în efortul de a depăşi marginalizarea din lumea socială. Cu alte 
cuvinte, nu este nevoie decât de un impuls pentru ieşirea din starea de inerŃie instaurată.  

Concret, în munca de teren din România s-au putut întâlni următoarele tipuri de situaŃii care 
determină lipsa actelor de identitate: 

- lipsa resurselor financiare necesare întocmirii acestor acte (pentru plata taxelor)  
- lipsa actelor de spaŃiu; 
- teama faŃă de eventualele sancŃiuni materiale impuse de autorităŃi (amenzi) în cazul 

constatării absenŃei actelor de identitate şi/ sau a celor ale locuinŃei (închiriere/ proprietate); 
- dezinteresul sau inerŃia manifestate faŃă de astfel de aspecte. 
Beneficiarilor trebuie să li se explice că dacă vor avea acte de identitate se vor putea bucura de 

drepturi de care altădată nu beneficiau. Puterea exemplului poate funcŃiona foarte bine în acest caz. E 
de ajuns să existe câteva persoane cărora să li se întocmească actele de identitate şi care ulterior să 
fie înscrise la medicul de familie, să primească venitul minim garantat pentru ca imediat să apară şi 
alte persoane care să-şi întocmească actele de identitate şi de stare civilă.  

În ceea ce priveşte amenzile, Romani CRISS propune ca acestea să nu se aplice la primele 
abateri. De multe ori, reprezentanŃii autorităŃilor le aplică chiar şi în cazul în care acestea sunt 
facultative. Cuantumul acestora este adesea foarte ridicat, iar persoanele de etnie romă, adesea 
provenind din medii sărace nu îşi permit să le plătească. 

Formele de excluziune generate de lipsa actelor de identitate generează un cerc vicios, iar 
rezultatul se traduce, în cele din urmă, în auto-excluziune (dezinteres faŃă de normele formale).  
Persoana lipsită de identitate nu va avea voinŃa necesară de a adopta măsuri specifice problemei 
acesteia. De aici, până la apariŃia unor forme grave de încălcare a drepturilor omului nu mai e decât 
un pas. 

Aşa cum menŃionam şi într-un paragraf anterior, punctul de pornire al acŃiunilor de depăşire a 
barierelor impuse de societate faŃă de această categorie etnică constă în demersul de  rezolvare a 
cazurilor de lipsă a actelor de identitate. Pentru succesul unei astfel de iniŃiative este necesar, ca fază 
preliminară, efortul susŃinut de educare a populaŃiei Ńintă în vederea conştientizării avantajelor care 
decurg din întocmirea actelor de identitate. Evident că nu totul depinde exclusiv de subiecŃii 
identificaŃi în acest sens – trebuie luată în calcul şi reacŃia autorităŃilor faŃă de o astfel de iniŃiativă şi 
problemele de ordin birocratic ce ar putea încetini sau chiar descuraja acŃiunea în sine. Cu alte 
cuvinte, beneficiarii proiectului ar putea fi descurajaŃi de numărul prea mare de documente pe care 
trebuie să-l prezinte în vederea obŃinerii actelor de identitate şi de stare civilă (se întâmplă adeseori 
ca aceştia să nu aibă toate documentele necesare)  

Proiectele care vizează asistarea directă a persoanelor care nu au acte de identitate sunt,  în 
general, bine primite de către cei vizaŃi direct deoarece: 

- lucrătorul social este perceput ca un suport subiectiv în faŃa reprezentanŃilor autorităŃii; 
- sprijinul material oferit în cadrul unor astfel de intervenŃii are rolul de a reduce/ anula 

eforturile financiare pe care ar trebui să le facă beneficiarii în condiŃiile în care aceştia nu dispun de 
resursele aferente demersului întreprins pe cont propriu; 
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-  acŃiunea în sine este privită în mod pozitiv, fiind percepută ca încercare din partea unor 
actori oficiali de a depăşi barierele sociale ridicate pe fundamente discriminatorii. 

AcŃiunile de asistare a persoanelor fără documente de identitate şi sau certificate de naştere  
trebuie să fie bazate pe flexibilitate şi deschidere.  Beneficiarii ne-romi care au fost identificaŃi pe 
teren ca neavând acte de identitate nu trebuie excluşi pe motiv că nu fac parte din populaŃia Ńintă 
prestabilită. S-a încercat rezolvarea acestor cazuri în aceeaşi măsură în care s-a acŃionat în situaŃiile 
persoanelor aparŃinând etniei romilor. În urma experienŃei de lucru acumulate de Romani CRISS prin 
implementarea celor două programe, putem afirma că lipsa actelor de identitate se manifestă la 
nivelul întregii populaŃii, într-adevăr ponderea cea mai mare fiind în rândul etniei romilor. De aceea 
considerăm că ar fi recomandabilă iniŃierea unui astfel de proiect la nivel naŃional în care rolul 
autorităŃilor locale este determinant. 

Autori:  
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