
 
 

 
Bruxelles, 10 Octombrie 2022: Un grup de refugiați de etnie romă care au fost atacați de agenții de 
securitate cu gaze lacrimogene la un adăpost de refugiați din Chișinău, Moldova, inițiază acțiuni 
legale împotriva adăpostului, pentru discriminare rasială în fața Consiliului pentru Prevenirea și 
Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. O plângere penală împotriva agresorilor a fost 
inițiată și din oficiu de către procuror. Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) va 
reprezenta justițiabilii romi în ambele proceduri. 
 
Directorul de Advocacy și Comunicare al ERRC, Jonathan Lee, a declarat: „De la izbucnirea războiului 
în Ucraina, ERRC a avut monitori suplimentari prezenți în Moldova și în alte părți pentru a observa 
potențialele încălcări ale drepturilor omului împotriva refugiaților romi de către autoritățile publice. 
Din momentul în care au ajuns în țară, romii din Ucraina s-au confruntat cu tratament 
discriminatoriu și segregare directă din partea autorităților locale din Republica Moldova, care i-au 
plasat în adăposturi segregate etnic, cu acces limitat la serviciile de bază. Nu există niciun motiv 
întemeiat, nici o scuză bună pentru gazarea cu gaze lacrimogene a refugiaților în vârstă și a copiilor. 

ROMII DIN UKRAINA INIȚIAZĂ ACȚIUNI LEGALE PENTRU ATACUL CU 

SPRAY CU PIPER ÎN CENTRUL PENTRU REFUGIAȚI DIN MOLDOVA 

 



Atacatorii lor au acționat din motive rasiste și se va face dreptate luându-se măsurile adecvate 
împotriva celor responsabili.” 
 
În seara zilei de 18 august 2022, locuitorii Centrului pentru Refugiați „FRISPA” luau masa în zona 
comună a adăpostului. Tensiunile au apărut după ce membrii personalului au devenit ostili cu ei 
pentru utilizarea spațiului comun și le-au spus că trebuie să se întoarcă în camerele lor. Un membru 
al personalului i-a atacat verbal pe romi folosind insulte rasiale, spunând: „M-am săturat de voi, 
țigani dezgustători, vreau să scap de voi o dată pentru totdeauna”. Au fost chemați paznicii, care i-
au agresat și  ei verbal și au percheziționat o femeie în vârstă de etnie romă după ce au acuzat-o că 
a ascuns droguri în cutia ei de prânz. Paznicii au ordonat apoi tuturor să părăsească zona comună și 
să se întoarcă în camerele lor, înainte de a stinge luminile și de a folosi gaze lacrimogene asupra 
celor rămași înăuntru. Mai multe persoane, inclusiv vârstnici și copii, au fost grav afectate de 
utilizarea gazului și au avut nevoie de îngrijiri medicale de la paramedicii care au fost chemați la fața 
locului. 
 
Centrul pentru Refugiați „FRISPA” se află în clădirea părăsită a Facultății de Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrație Publică a Universității din Moldova de pe strada Nicolae Testemițanu 
din Chișinău. ERRC a raportat despre condițiile proaste din adăpost în aprilie 2022, constatând că 
refugiații romi se confruntau acolo nu doar cu segregarea, dar nici nu aveau acces la apă caldă sau 
curată și, prin urmare, au fost forțați să colecteze apă din toalete. Mulți au raportat, de asemenea, 
tratament medical slab sau inexistent și alimente care le-au provocat copiilor lor toxiinfecții 
alimentare. O femeie romă în vârstă care nu a primit îngrijiri medicale nici măcar după ce a suferit 
un accident vascular cerebral, a spus unui monitor ERRC „ne tratează ca pe câini”.  
 
Avocatul care îi reprezintă pe justițiabili, cu sprijinul ERRC a înaintat o cerere la Parchet în data de 
29 septembrie 2022 pentru a efectua o anchetă suficient de amplă și pentru a audia părțile 
vătămate. În paralel, ERRC a depus o plângere de hărțuire și discriminare pe baza etniei justițiabililor 
împotriva Centrului pentru Refugiați „FRISPA” la Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea 
Discriminării și Asigurarea Egalității în 10 Octombrie 2022. 
 
Această acțiune a fost posibilă datorită generozității celor care au donat Fondului pentru Drepturile 
Omului pentru romii ucraineni, care ajută în mod direct familiile de romi să beneficieze de acces 
egal la siguranță și pace. 
 
Pentru mai multe informații sau pentru a aranja un interviu, contactați: 
 
Ion Bucur (în limba Română/Rusă) 
Facilitator de țară pentru Moldova 
European Roma Rights Centre 
ion.bucur@errc.org  
+373 699 07 647 
 

Jonathan Lee (în limba Engleză)  
Director de Advocacy și Comunicare 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org  
+32 492 88 7679 
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