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SINTEZA RAPORTULUI INSTITUŢIEI
AVOCATUL POPORULUI PE ANUL 2010
În conformitate cu dispoziţiile art. 60 din Constituţia României, precum şi cele
ale art. 5 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul
Poporului, republicată, raportul anual ce vizează activitatea instituţiei pe un an
calendaristic este prezentat de Avocatul Poporului până la data de 1 februarie a anului
următor, Parlamentului, în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor două
Camere.
Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a raportului Avocatului Poporului pe
anul 2010, ce a fost înaintat Parlamentului, în termenul legal prevăzut de Legea nr.
35/1997.
Activitatea instituţiei Avocatul Poporului evidenţiază progresele înregistrate în
anul 2010, comparativ cu anul 2009:
► în audienţă un număr de 17470 de cetăţeni, cu 5.48% mai mulţi;
►au fost înregistrate 8895 petiţii, cu 7.23% mai multe, activitatea în aceste
domenii menţinându-se la un nivel ridicat, apropiat faţă de cel înregistrat în anul 2009;
►dispeceratul telefonic a fost solicitat de 6928 cetăţeni cu un spor de 15.89%.
►au fost efectuate 18 anchete, dintre care:
● 3 anchete referitoare la dreptul la un nivel de trai şi dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică, prevăzute de art. 47 şi art. 52 din Constituţie, la Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la Casa Locală de Pensii a Sectorului 4
Bucureşti şi la Casa Locală de Pensii Oneşti.
● 1 anchetă referitoare la dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, prevăzut de art.
41 din Constituţie, la Universitatea Bucureşti.
● 2 anchete referitoare la dreptul de petiţionare, prevăzut de art. 51 din Constituţie, la
Penitenciarul Bucureşti-Rahova şi Primăria Sectorului 3 Bucureşti.
● 1 anchetă referitoare la dreptul privind familia şi dreptul privind protecţia copiilor şi
tinerilor, prevăzute de art. 48 şi art. 49 din Constituţie, la Direcţia Generală pentru
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.
● 2 anchete referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzut
de art. 52 din Constituţie, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi la Primăria
Oradea - Administraţia Imobiliară Oradea.
● 4 anchete referitoare la dreptul de proprietate privată şi dreptul persoanei vătămate de
o autoritate publică, prevăzute de art. 44 şi art. 52 din Constituţie, la Ministerul
Mediului şi Pădurilor, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la Instituţia Prefectului
Municipiul Bucureşti.
● 1 anchetă referitoare la liberul acces la justiţie şi dreptul de proprietate privată,
prevăzute de art. 21 şi art. 44 din Constituţie, la Primăria Corneşti, judeţul Cluj.
● 1 anchetă referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi dreptul la
ocrotirea sănătăţii, prevăzute de art. 22 şi art. 34 din Constituţie, la Penitenciarul
Craiova.
● 1 anchetă referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, prevăzută de
art. 22 din Constituţie, la Penitenciarul de Femei Târgşor.
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● 1 anchetă referitoare la nivelul de trai şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, prevăzute de art.
47 şi art. 34 din Constituţie, respectiv art. 43 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, la Penitenciarul Botoşani.
● 1 anchetă referitoare la, dreptul de petiţionare, prevăzut de art. 51 din Constituţie şi
art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, privind interzicerea torturii, la
Inspectoratul General al Poliţiei Române.
► a fost formulată 1 recomandare, adresată Ministrului Sănătăţii în legătură cu
respectarea dreptului de petiţionare şi dreptului la ocrotirea sănătăţii.
► la aceste cifre, se adaugă 599 puncte de vedere privind excepţiile/obiecţiile
de neconstituţionalitate.
Totodată, Avocatul Poporului a ridicat 7 excepţii de neconstituţionalitate
direct în faţa Curţii Constituţionale.
Acestea au avut ca obiect:
• Art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2), (3), (4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997;
• Art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005;
• Art. unic, punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010;
• Art. 29 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.
254/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22
noiembrie 2006;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea
unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din
2 iulie 2010;
• Art. I pct. 1 si art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic
şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din Titlul VII al Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1
iulie 2010;
• Art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, astfel cum a fost
modificat şi completat prin art. III pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
43/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 13 mai 2010.
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Analiza comparativă asupra ponderii petiţiilor în domeniile de activitate:
- 1617 petiţii se referă la proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe ;
- 1811 petiţii au fost adresate domeniului armată, justiţie, poliţie şi penitenciare;
- 893 petiţii la domeniul drepturilor copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor,
persoanelor cu handicap;
- 746 petiţii la domeniul drepturilor omului, egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei,
cultelor religioase şi minorităţilor naţionale;
- 3799 petiţii la birourile teritoriale;
- 29 petiţii au fost adresate secretarului general şi consilierilor Avocatului Poporului.
Activitatea în Domeniul Drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi
şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale a constat în clarificarea problemelor
semnalate în petiţii. De asemenea, trebuie precizate colaborările pe care domeniul le-a
avut în anul 2010 cu diverse autorităţi publice, întâlnirile cu reprezentanţii unor O.N.G.uri, participarea la seminarii pe tema protecţiei drepturilor omului, articolele publicate
în presă.
În anul 2010, domeniul drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi
femei, culte religioase şi minorităţi naţionale a analizat un număr de 746 petiţii ceea ce
reprezintă 15% din totalul de 5096 petiţii înregistrate la sediul central al instituţiei
Avocatul Poporului. A fost efectuată o anchetă la Primăria Sectorului 3 Bucureşti.
În vederea soluţionării unui număr de 88 din petiţiile repartizate domeniului, au
fost efectuate demersuri la autorităţile publice (spre exemplu, Autoritatea Naţională
pentru Cetăţenie, Secretariatul General al Guvernului, primării, prefecturi, Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, Arhivele Naţionale, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor), iar pentru un
număr de 658 dintre acestea, problemele semnalate au fost clarificate la nivelul
domeniului, nefiind necesară sesizarea autorităţilor publice.
Dintre petiţiile repartizate acestui domeniu în care au fost semnalate încălcări ale
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, se evidenţiază petiţiile privind dreptul de
petiţionare, în număr de 446 şi cele cu privire la încălcarea dreptului la informaţie,
acestea fiind în număr de 137, împreună reprezentând peste 78% din petiţiile
soluţionate de colectivul domeniului.
Reprezentanţii domeniului au participat activ la manifestări şi grupuri de lucru
specifice în domeniul protecţiei drepturilor omului: întâlnirea organizată de
Transparency Internaţional România cu ocazia lansării Studiului privind Sistemul
Naţional de Integritate - 16 aprilie 2010; reuniunea Consiliului şi a Consiliului Executiv
al Institutului Ombudsmanului European (EOI), Innsbruck, Austria - 27 mai 2010;
întâlnirea, la sediul instituţiei Avocatul Poporului, cu delegaţia Ministerului Reintegrării
din Republica Georgia – 25 mai 2010; au redactat unele observaţii, reprezentând
contribuţia instituţiei Avocatul Poporului pentru raportul privind drepturile lucrătorilor
migranţi - 2010 din cadrul Comitetului Drepturilor Omului – ONU, 29 ianuarie 2010 şi
pentru raportul României privind Convenţia pentru Eliminarea Discriminării Rasiale –
16 iulie 2010; au formulat răspunsul la Chestionarul – anchetă, adresat instituţiei
noastre de organizaţia internaţională neguvernamentală Platforma Europeană pentru
Drepturile Lucrătorilor Migranţi (EPMWR) – Bruxelles – 15 iulie 2010.
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Domeniul Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor,
persoanelor cu handicap a primit un număr de 893 petiţii referitoare la respectarea
drepturilor copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap.
Procentul petiţiilor clarificate ca urmare a intervenţiei instituţiei Avocatul Poporului, pe
domeniul drepturilor copilului, familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu
handicap a fost de 79 %. În acest scop au fost sesizate diferite autorităţi publice, spre
exemplu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării
Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului,
primării, case de pensii, direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului. Au fost
efectuate 2 anchete la Direcţia de Relaţii Externe a Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi Sociale, precum şi la Casa locală de pensii a Sectorului 4.
În urma demersurilor întreprinse, au fost soluţionate în favoarea petenţilor 126
cazuri, care au vizat în esenţă, recalcularea pensiilor, inclusiv pentru pensionarii care
trăiesc în prezent, în alte ţări.
Principalele aspecte reţinute din cele 58 petiţii adresate domeniului drepturile
copilului au vizat solicitarea de informaţii privind încredinţarea copilului unuia dintre
părinţi, plata ori majorarea pensiei de întreţinere, posibilităţile legale de acordare a unor
forme de ajutor pentru creşterea copilului, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea
copilului în cazul sarcinilor multiple, accesul la sănătate, situaţia copiilor români din
străinătate, neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal.
Prin cele 49 petiţii cu privire la protecţia familiei, petenţii au solicitat în
principal, informaţii cu privire la: pensia de întreţinere şi pensia de urmaş, regimul
juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, efectele adopţiei, dreptul la
moştenire, recunoaşterea hotărârilor de încredinţare a copilului, definitive şi irevocabile,
de către autorităţile competente din alte state.
Cele 16 petiţii adresate de tineri, au vizat în special, nemulţumiri faţă de
neacordarea unei locuinţe sociale şi a altor forme de ajutor din partea statului ori a
autorităţilor locale, precum ajutorul pentru încălzire, ajutorul de urgenţă şi ajutorul
social, pensia de urmaş după împlinirea vârstei de 18 ani şi indemnizaţia pentru
creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, în cazul mamelor studente.
Cele 640 petiţii cu privire la drepturile pensionarilor au privit: modul de
calcul al pensiilor; întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei recalculate;
imposibilitatea obţinerii unor adeverinţe care să ateste vechimea ori cuantumul salariilor
şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor; dificultăţi în
obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau comunitare; întârzieri în plata
drepturilor de pensie stabilite etc.
În ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap, domeniul a fost sesizat
cu 130 petiţii care au avut ca obiect: neîncadrarea corespunzătoare în gradele de
handicap, reevaluarea nejustificată a gradului de handicap şi încadrarea persoanei întrun grad de handicap inferior celui avut anterior, refuzul autorităţilor administraţiei
publice locale de a angaja asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav cărora
li s-a stabilit dreptul de a beneficia de asistent social, tergiversarea emiterii certificatelor
de încadrare într-un grad de handicap, problematica rampelor de acces în instituţii
publice etc.
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În cadrul Domeniului Armată, justiţie, poliţie, penitenciare s-au primit 1811
petiţii. Totodată, s-au efectuat şi 4 anchete.
Cele 83 de petiţii referitoare la armată, au avut ca obiect criticile de
neconstituţionalitate formulate de cadre militare în rezervă privind dispoziţiile Legii nr.
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 118/2010
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; solicitarea de
informaţii referitoare la obţinerea pensiei militare în situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale referitoare la stagiul militar efectiv; stabilirea sporului de confidenţialitate în
legătură cu informaţiile clasificate, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în
domeniul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se
vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Legea nr. 330/2009 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Referitor la justiţie, au fost primite 1628 petiţii, din care: 1079 petiţii
referitoare la activitatea instanţelor de judecată (inclusiv cereri referitoare la executarea
hotărârilor judecătoreşti); 131 petiţii referitoare la Ministerul Public; 24 petiţii
referitoare la Ministerul Justiţiei; 394 petiţii privind solicitarea de a ridica direct
excepţii de neconstituţionalitate.
Petiţiile au avut ca obiect: tergiversarea soluţionării plângerilor penale de către
organele de urmărire penală; modul defectuos de efectuare a actelor de cercetare penală
de organele competente; neinformarea persoanelor interesate, de către organele de
urmărire penală, asupra stadiului soluţionării plângerilor formulate; contestarea unor
acte ale organelor de urmărire penală; contestarea hotărârilor definitive şi irevocabile;
dificultăţi legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de către executorii
judecătoreşti.
Cele 58 petiţii referitoare la poliţie au avut ca obiect contestarea unor proceseverbale de constatare a contravenţiilor; contestarea unor răspunsuri ale poliţiei privind
modul de soluţionare a sesizărilor formulate de petiţionari; respectarea unor drepturi de
care beneficiază persoanele arestate preventiv; contestarea unor măsuri dispuse de
poliţie şi procurori; nemulţumirile unor cadre ale poliţiei comunitare, faţă de dispoziţiile
primarilor prin care au fost reîncadraţi în funcţii publice de conducere şi li s-au
modificat drepturile băneşti în temeiul Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, fără a mai include şi indemnizaţia lunară de
dispozitiv.
Referitor la penitenciare, persoanele private de libertate au formulat 42 petiţii
care s-au referit la: obţinerea pensiei de invaliditate; contestarea transferurilor în alte
penitenciare; refuzul înregistrării unei cereri referitoare la refuzul de hrană; condiţiile de
detenţie; dreptul la ocrotirea sănătăţii; vizita intimă; dreptul la integritate fizică,
supunerea la rele tratamente în penitenciar; transferul petentului de la un penitenciar la
altul.
Au fost efectuate anchete la: Penitenciarul Bucureşti-Rahova, Penitenciarul
Târgşor, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi la Ministerul Justiţiei.
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În cadrul Domeniului Proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe
au fost analizate un număr de 1617 petiţii, reprezentând un procent de 31,7% din
totalul de petiţii de 5096 înregistrate la sediul central al instituţiei. În principal, prin
aceste petiţii s-au semnalat probleme privind respectarea dreptului de proprietate
privată, dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, dreptului la muncă şi
protecţia socială a muncii, dreptului la moştenire, dreptului la un nivel de trai decent,
libertatea economică. Un număr de 1100 de petiţii reprezintă principalele sfere de
competenţă analizate în cadrul domeniului, restul de 517 se referă la alte probleme
semnalate în cadrul domeniului.
În unele cazuri, întrucât autorităţile sesizate nu au răspuns solicitărilor instituţiei
Avocatul Poporului sau răspunsurile primite din partea acestora nu erau edificatoare,
personalul de specialitate al domeniului a efectuat un număr de 5 anchete.
Referitor la nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice a dreptului
de proprietate privată, au fost primite 852 petiţii.
Au fost analizate 113 petiţii, referitoare la nerespectarea de către autorităţile
administraţiei publice a dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii.
În ceea ce priveşte impozitele şi taxele, s-au primit 135 petiţii referitoare la
pretinsa nerespectare de către autorităţile publice, a dreptului la justa aşezare a
sarcinilor fiscale.
Problemele sesizate prin petiţii analizate la nivelul domeniului au vizat:
nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice a dispoziţiilor legale referitoare
la reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; punerea în posesie şi
emiterea titlurilor de proprietate; acordarea despăgubirilor aferente imobilelor preluate
în mod abuziv; nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, pronunţate în aplicarea Legii nr.
10/2001 republicată; nereconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente;
tergiversarea soluţionării dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr.
290/2003; nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991, de către autorităţile
administraţiei publice competente, cu ocazia eliberărilor autorizaţiilor de executare a
lucrărilor de construcţii; nemulţumirea faţă de obligativitatea plăţii unor taxe locale
speciale.
Pentru clarificarea aspectelor sesizate, s-au întreprins demersuri la autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale: Primul–Ministru, Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, Primăria Municipiului Bucureşti, comisiile locale, comisiile
judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia
Municipiului Bucureşti de aplicare a Legii nr. 290/2003 din cadrul Instituţiei Prefectului
– Municipiului Bucureşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Inspectoratul Teritorial
de Muncă Bucureşti, direcţiile de impozite şi taxe locale, administraţiile finanţelor
publice.
În cazul în care s-au constatat lacune în legislaţie sau cazuri de nerespectare a
legii au fost sesizaţi după caz, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului sau
primul-ministru. Numeroase petiţii au avut ca obiect nemulţumirea petenţilor faţă de
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
referitoare la majorarea taxei pe valoare adăugată, reconsiderarea unor activităţi ca
independente, contribuţiile pentru asigurările sociale. În urma analizării prevederilor
legale criticate, Avocatul Poporului a sesizat preşedinţii celor două Camere ale
Parlamentului, cu privire la lacunele şi neconcordanţele legislative constatate.
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Activitatea celor 14 birouri teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului a
constat în medierea conflictelor dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice,
orientarea şi informarea cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor cu care se
confruntă.
Eficienţa activităţii birourilor teritoriale s-a concretizat în anul 2010 în :
■ acordarea a 14588 audienţe;
■ soluţionarea unui număr total de 3799 petiţii;
■ efectuarea a 6 anchete la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Prahova; la Primăria Oradea - Administraţia Imobiliară Oradea; la
Casa Locală de Pensii Oneşti; la Penitenciarul Craiova; la Primăria Corneşti, judeţul
Cluj şi la Penitenciarul Botoşani;
■înregistrarea a 4588 apeluri telefonice la serviciul de dispecerat.
În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2010, activitatea birourilor teritoriale sa îmbunătăţit, atât cantitativ cât şi calitativ (de la 2464 audienţe acordate în anul 2004 la
14588 audienţe acordate în anul 2010), iar colaborarea cu instituţiile şi autorităţile
publice de pe plan local a înregistrat creşteri semnificative.
Birourile teritoriale au desfăşurat 642 activităţi informative, constând într-o
amplă activitate de mediatizare prin mijloacele de informare în masă a atribuţiilor
instituţiei Avocatul Poporului.
În scopul soluţionării cu celeritate a problemelor sesizate de cetăţeni instituţiei
Avocatul Poporului, birourile teritoriale au avut o colaborare permanentă cu autorităţile
administraţiei publice locale.
Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au iniţiat acorduri de
colaborare şi cu universităţile din municipiile unde îşi au sediul, în vederea efectuării
unor stagii de practică ale studenţilor.
Consilierii şi experţii din birourile teritoriale au participat şi au prezentat lucrări
la numeroase seminarii, conferinţe şi mese rotunde.
În perioada 31 mai - 3 iunie 2010, a avut loc la Alba-Iulia a cincea instruire a
coordonatorilor birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului. Cu prilejul
întrunirii s-a realizat un schimb de experienţă profesională, în cadrul căruia au fost
dezbătute teme de interes pentru activitatea desfăşurată.
Raporturile cu ombudsmanii, instituţiile similare şi mass-media cuprinde în
structura sa, o analiză a mai multor teme: Implicarea Avocatului Poporului în
manifestări interne şi internaţionale şi Mediatizare, buletin, radio – TV.
Manifestările întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, atât pe plan intern, cât
şi internaţional au avut un impact semnificativ asupra creşterii rolului şi prestigiului
Avocatului Poporului, ca instituţie a statului de drept, determinând o creştere
semnificativă a imaginii instituţiei. Principalele participări pe plan intern au fost:
● Întrevederea la sediul instituţiei a Avocatului Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru,
cu domnul Hasanov Eldar, Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România;
● Vizita delegaţiei Ministerului Reintegrării din Georgia, condusă de doamna viceministru Elena Tevdoradze;
● Vizita doamnei Barthy Vegter, consilier şi a doamnei Marianne Van Der Kleij,
consilier în cadrul instituţiei Ombudsmanului Naţional al Olandei;
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●Întâlnirea Avocatului Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru cu Hannes Tretter,
director al Institutului austriac Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului şi profesor
privind Drepturile fundamentale ale omului de la Universitatea din Viena;
● Întâlnirea cu reprezentanţii M.Ap.N. pe tema „Perspectiva Ombudsmanului pentru
forţele armate în România”;
● Întâlnirea cu delegaţia Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CTP);
● Conferinţa de presă organizată de instituţia Avocatul Poporului cu ocazia prezentării
Raportului de Activitate pentru anul 2009.
Dintre participările reprezentanţilor instituţiei la reuniuni pe plan extern în
domeniul apărării drepturilor omului menţionăm:
- Adunarea Consiliului EOI ce a avut loc în Olanda, Rotterdam;
- A doua Conferinţă a instituţiilor Ombudsman pentru forţele armate ce a avut
loc la Viena, Austria;
- Conferinţa Anuală a reţelei Cronsee, cu tema „Copiii au dreptul să fie protejaţi
împotriva abuzului sexual şi exploatării ce a avut loc la Banja Luka- Republica Srpska;
- Întrunirea Consiliului şi a Consiliului Executiv al EOI ce a avut loc la
Innsbruck-Austria;
- Seminarul Ofiţerilor de legătură ai Reţelei Ombudsmanilor Europeni,
organizat de Ombudsmanul European (OE) ce a avut loc la Strasbourg, Franţa;
- Conferinţa regională a ombudsmanilor pentru egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi şi implementarea dispoziţiilor constituţionale şi legale privind egalitatea de gen,
organizată de Ombudsmanul din Serbia şi Ombudsmanul provincial din Voivodina, ce a
avut loc la Fruska Gora – Serbia.
Anul 2010 a marcat o creştere a interesului presei de la nivel naţional, cât şi
local, faţă de activitatea Avocatului Poporului. Au existat astfel, peste 348 de
manifestări la nivelul posturilor de televiziune şi radio, ziarelor centrale şi locale,
faţă de 190 astfel de manifestări, în anul 2009.
Publicaţiile locale au informat opinia publică nu numai cu privire la activitatea
instituţiei Avocatul Poporului în general, ci şi în legătură cu implicarea birourilor
teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului din Alba – Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa,
Cluj – Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Suceava, Târgu – Mureş, Oradea, Piteşti, Ploieşti,
Timişoara în soluţionarea problemelor cetăţeneşti.
Buletinul informativ trimestrial al instituţiei Avocatul Poporului a fost editat
printr-un efort financiar propriu şi difuzat gratuit, tocmai pentru o mai bună cunoaştere
şi mediatizare a instituţiei Avocatul Poporului.
De asemenea, instituţia Avocatul Poporului a pus la dispoziţia petiţionarilor,
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi mass – mediei, raportul anual
2009 al instituţiei Avocatul Poporului şi broşura instituţiei.
Au fost transmise mass-mediei 11 comunicate de presă referitoare la
evenimente deosebite pe plan intern şi extern.
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Colaborarea dintre instituţia Avocatul Poporului şi Mediatorul European,
precum şi probleme specifice cu care se confruntă Avocatul Poporului din România, au
fost tratate şi publicate în Buletinul Mediatorilor Europeni. Acestea au fost:
„Drepturile veteranilor de război în atenţia Biroului Teritorial Galaţi al Instituţiei
Avocatul Poporului”; „Petiţii privind protecţia persoanelor cu handicap soluţionate de
Biroul Teritorial Bacău al Instituţiei Avocatul Poporului”; „Aspecte privind
reconstituirea dreptului de proprietate privată şi punerea în posesie în temeiul legii de
fond funciar, soluţionate la nivelul domeniului proprietate, muncă, protecţie socială,
impozite şi taxe al instituţiei Avocatul Poporului”; „Încălcări ale legii care
reglementează protecţia persoanelor cu handicap”.
S-a evidenţiat de asemenea, colaborarea cu instituţii de învăţământ superior,
pentru efectuarea unor stagii de practică ale studenţilor la instituţia Avocatul
Poporului.
O practică cunoscută a instituţiei Avocatul Poporului este acordarea de
ajutoare sociale, constând în bunuri de uz personal, elevilor Şcolii Generale cu clasele
I-VIII din Ghidici, Judeţul Dolj şi Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanei cu
Dizabilităţi în oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Claudia Sora, consilier
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ACORDAREA DE AJUTOARE SOCIALE DIN FONDUL PUS
LA DISPOZIŢIA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI,
COPIILOR ŞCOLILOR GENREALE CU CLASELE I-IV
PETROŞANI ŞI ŞIPOTE, COMUNA DELENI,
JUDEŢUL CONSTANŢA
În data de 31 martie 2011, a avut loc acţiunea de acordare de ajutoare sociale din
fondul pus la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, potrivit prevederilor art. 36 din
Legea nr.35/1997, republicată, la Şcoala Generală Petroşani şi Şcoala Generală Şipotele
din comuna Deleni, judeţul Constanţa. Ajutoarele au fost oferite unui număr de 57 de
elevi, băieţi şi fete, din clasele I-IV, cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, şi au constat în
îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Astfel, fiecare elev, a primit bunuri în valoare de 274 lei, după cum urmează:
trening, pantofi sport, geacă, bluzon, tricou, blugi, ciorapi, şapcă.
Instituţia Avocatul Poporului Bucureşti, a fost reprezentată de Mihail Gondoş,
adjunct al Avocatului Poporului şi Andreea Băicoianu, consilier. Din partea Biroului
Teritorial Constanţa au participat Felicia Nedea, expert-coordonator şi Nicolae Popescu,
expert.
Autorităţile locale au fost reprezentate de: Marian Dan, primarul comunei
Deleni, Mariana Tilicea, viceprimar, Aura Bozdoacă, director Birou juridic – Instituţia
Prefectului Judeţul Constanţa, prof. dr. Aliss Andreescu, inspector general,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Margareta Constantin şi Gabriela Costea,
inspectori şcolari, Dorina Şerbănescu, directorul Şcolilor Generale cu clasele I – IV
Petroşani şi Şipote, Marius Girel, preot în comuna Deleni.
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Ecourile acţiunii de acordare
de ajutoare desfăşurate la Şcolile
Petroşani şi Şipote au fost
menţionate în mass-media locală:
Ziarul Telegraf, Ziarul Cuget Liber,
Ziarul Observator, Radio Constanţa,
Agenţia de ştiri Mediafax şi
Constanţa TV.

Felicia Nedea
expert coordonator
Biroul Teritorial Constanţa al Avocatului Poporului
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ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ REACŢIONEAZĂ POZITIV LA
CRITICILE DE ADMINISTRARE DEFECTUOASĂ
Anul acesta Biroul Teritorial Piteşti al Avocatul Poporului împlineşte cinci ani
de activitate în medierea dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, rolul nostru
fiind acela de a veghea la respectarea drepturilor fundamentale şi îndreptarea actelor de
administrare defectuoasă.
Un număr de 4853 de cetăţeni ne-au trecut pragul în acest răstimp, dintre aceştia
1777 au formulat plângeri scrise cu referire la încălcarea unor drepturi de către
instituţiile locale sau centrale iar după ce acestea au fost analizate de către experţii
biroului, când a fost posibil, s-au căutat soluţii amiabile.
În general, autorităţile administraţiei publice din judeţele Argeş şi Vâlcea au
înţeles faptul că Avocatul Poporului nu poate obliga la remedierea unui act de
administrare defectuoasă dar s-au arătat deschise la recomandările noastre considerând
că, în fapt, acestea reprezintă o formă proactivă de încurajare a respectării drepturilor
cetăţeneşti şi de consolidare a actului de administrare în folosul şi interesul comunităţii.
Reprezintă o certitudine faptul că, ori de câte ori este posibil, căutăm o soluţie
amiabilă care se concretizează printr-o măsură corectivă adecvată. În situaţia când o
instituţie nu se supune recomandărilor noastre, prin reformarea sau revocarea actului
administrativ şi repunerea persoanei lezate în situaţia anterioară încălcării dreptului său,
prin înlăturarea ilegalităţilor constatate, repararea pagubelor şi înlăturarea cauzelor
generatoare sau favorizatoare, Avocatul Poporului se adresează autorităţilor
administraţiei publice ierarhic superioare care sunt datoare să-i comunice măsurile
luate. Urmând această logică a actului de mediere, Avocatul Poporului poate să sesizeze
Guvernul cu privire la acte sau fapte administrative ilegale ale administraţiei publice
centrale şi ale prefecţilor sau le poate comunica, în condiţiile legii, Parlamentului.
Dacă Avocatul Poporului constată lacune în legislaţie sau cazuri grave de
corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, prezintă un raport, conţinând cele constatate
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.
Cazuistica instrumentată la nivelul biroului teritorial a crescut în complexitate
de la un an la altul ca şi numărul cetăţenilor care au apelat la sprijinul instituţiei
Avocatul Poporului ceea ce dovedeşte faptul că a crescut nivelul de încredere al
comunităţii locale, dar şi al autorităţilor publice în instituţia de mediere. Sesizările
primite au acoperit aproape întreg palierul de drepturi considerate a fi fost încălcate de
către autorităţile administraţiei publice, de la accesul la cultură şi până la vătămarea de
o autoritate a administraţiei publice.
Feed-back-ul instituţional s-a resimţit pozitiv, în sensul că, din cele 1084 de
dosare instrumentate mai bine de 700 au beneficiat de o soluţionare favorabilă. Poate şi
din acest motiv, biroul continuă să fie sesizat cu numeroase cazuri în soluţionarea
cărora se apelează la regândirea conduitei administrative din partea primăriilor,
direcţiilor judeţene de resort sau autorităţilor centrale.
Conduita proactivă a Biroului Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului
contribuie la eficientizarea activităţii de mediere şi încurajează cetăţenii să depună
plângeri care pot, în acest fel, să beneficieze de o soluţionare favorabilă şi să genereze,
printr-un dialog transparent între ombudsman şi autorităţile publice, o creştere a calităţii
actului administrativ în beneficiul cetăţeanului prin garantarea drepturilor sale.
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Semnalăm, cu acest prilej, publicarea în Monitorul Oficial nr. 847 din
17.12.2010 a Legii nr. 258/14.12.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului care, printre
altele conferă ca element noutate posibilitatea ca instituţia Avocatul Poporului să fie
sesizată cu privire la încălcarea unor drepturi şi libertăţi şi de către persoane juridice.
Biroul Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului îşi desfăşoară activitatea în str.
Armand Călinescu nr. 44, clădirea Muzeului Judeţean Argeş, zilnic de luni până joi
între orele 9.00-16.00 şi vinerea între orele 9.00-12.00 şi poate fi contactat la telefonul
nr. 0248 21 11 01 sau pe adresa de mail: avparges@avp.ro

Mihaela Stănciulescu
expert coordonator
Biroul Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului

BULETIN INFORMATIV NR. 1/2011
AVOCATUL POPORULUI

15

Reţeaua europeană a ombudsmanilor

DREPTUL LA MUNCĂ ŞI ELIBERAREA CERIFICATELOR DE
CONFORMITATE ÎN SPECIALIZĂRILE MEDICALE ÎN
ATENŢIA BIROULUI TERITORIAL IAŞI AL INSTITUŢIEI
AVOCATUL POPORULUI
În ultima perioadă tot mai multe cadre medicale ne-au solicitat sprijinul
pentru a urgenta eliberarea certificatelor de conformitate, precum şi pentru a afla
care sunt specializările eligibile pentru depunerea dosarelor în vederea obţinerii
certificatelor de conformitate.
Pentru a veni în sprijinul celor direct interesaţi, Biroul Teritorial Iaşi al
instituţiei Avocatul Poporului efectuează demersuri pentru urgentarea eliberării
acestor certificate şi în acelaşi timp informează pe cei direct interesaţi cu privire la
procedura de eliberare, precum şi la specializările eligibile, astfel încât îngrădirea
dreptului la muncă să nu devină o practică.
Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei
şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării
unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză. Profesia
reglementată reprezintă activitatea sau un ansamblu de activităţi profesionale al căror
acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau
indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia
anumitor calificări profesionale.
În concordanţă cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor, precum şi a normelor de transpunere
a prevederilor menţionate, se eliberează certificate de conformitate atât pentru profesiile
reglementate, cât şi pentru cele nereglementate încă în România.

Acordarea audienţelor la sediul Biroului Teritorial Iaşi al instituţiei Avocatul
Poporului.
▲În imagine doamna Carla Carmina Cozma, consilier coordonator
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Conform normelor europene, precum şi prevederilor Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul specializărilor
medicale se vor elibera certificate de conformitate în profesia de medic, medic dentist,
asistent medical generalist şi moaşă.
Documentele se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor,
asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie,
ascendentă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea
în profesie pe teritoriul României.
În cazul titularilor de diplome, certficate şi alte titluri de medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate
conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor
titluri de calificare pe o durată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o
adeverinţă care atestă această experienţă profesională necesară procedurii de
recunoaştere în celelalte state membre.
Pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist,
moaşă, medic veterinar şi arhitect se aplică principiile recunoaşterii automate, care se
realizează de către organizaţiile profesionale şi autorităţile publice reglementate, iar în
cazul profesiilor nereglementate, respectiv fiziokinetoterapeut şi medic radiolog de
către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
Cu alte cuvinte, toţi cei ale căror profesii ori specializări nu se regăsesc în
prevederile Legii nr. 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare, se vor adresa
cu o cerere Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor pentru a
primi îndrumarea de specialitate.

Carla Carmina Cozma
consilier coordonator
Biroul Teritorial Iaşi al Avocatului Poporului
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IMPLICAREA AVOCATULUI POPORULUI ÎN APĂRAREA
DREPTURILOR UNOR CATEGORII DE PERSOANE CARE AU
SUFERIT DE PE URMA COMUNISMULUI
Pe Bulevardul Marea Unire, în clădirea Camerei de Conturi, îşi desfăşoară
activitatea Biroul Teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului, având ca rază de
competenţă judeţele Brăila, Galaţi şi Vrancea.
Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă, care are
ca misiune apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile
publice.
Printre problemele ridicate în petiţiile primite şi în cadrul audienţelor acordate în
ultima vreme, s-a aflat şi problema cuantumului despăgubirilor cuvenite unor categorii
de persoane care au suferit de pe urma comunismului. Fiind o problemă de interes
pentru un număr semnificativ de cetăţeni, pentru a cărei rezolvare a acţionat Avocatul
Poporului prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, considerăm utilă prezentarea
unor aspecte, de mare importanţă practică, privind situaţia actuală a reglementărilor în
materie.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a din Legea nr. 221/2009
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora,
pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, orice persoană care a
suferit, în perioada respectivă, condamnări cu caracter politic sau care a făcut obiectul
unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei persoane,
soţul sau descendenţii până la gradul al II-lea inclusiv pot solicita instanţei acordarea
unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit. Cuantumul acestor despăgubiri se
stabileşte de instanţa de judecată, fără a fi limitat de vreun text legal.

Domnul Liviu Coman-Kund expert în cadrul Biroului Teritorial Galaţi al Avocatului
Poporului, acordă audienţe petiţionarilor
BULETIN INFORMATIV NR. 1/2011
AVOCATUL POPORULUI

18

Reţeaua europeană a ombudsmanilor

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 1 iulie 2010 a fost
publicată Ordonanţa de urgenţă nr.62/2010, care modifică Legea nr. 221/2009, în sensul
plafonării cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul moral suferit. Mai precis, s-a
stabilit o limitare a cuantumului despăgubirilor acordate persoanelor condamnate politic
pentru prejudiciul moral suferit, în funcţie de categoria din care fac parte, astfel: pentru
persoana care a suferit condamnarea – 10.000 de euro; pentru soţul/soţia şi descendenţii
de gradul I – 5.000 de euro; pentru descendenţii de gradul II – 2.500 de euro. Limitarea
se aplică numai cererilor pentru a căror soluţionare nu a fost pronunţată o hotărâre
judecătorească definitivă, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
Împotriva modificărilor aduse de ordonanţa citată, Avocatul Poporului a ridicat
excepţia de necostituţionalitate, pe considerentul esenţial că instituirea unui tratament
distinct, între persoanele îndreptăţite la despăgubiri, în funcţie de momentul în care
instanţa de judecată a soluţionat cererea lor, încalcă prevederile art.16 alin. (1) din
Constituţie privind egalitatea în drepturi. Curtea Constituţională a admis excepţia
ridicată de Avocatul Poporului, prin Decizia nr.1.354, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.761 din 15 septembrie 2010.
Pe de altă parte, şi Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a ridicat
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.5 alin. (1) lit. a teza întâi din Legea
nr. 221/2009, text care constituie suportul legal pentru acordarea de despăgubiri pentru
prejudiciul moral suferit de persoanele persecutate în perioada comunistă. Prin Decizia
nr.1.358, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.761 din 15 septembrie
2010, Curtea Constituţională a admis excepţia, principalul considerent fiind că
prevederile criticate contravin art.1 alin. (3) din Constituţie, potrivit căruia dreptatea
este valoarea supremă a statului de drept, democratic şi social, deoarece instituie
despăgubiri care nu pot fi considerate drepte, echitabile şi rezonabile. Pentru a ajunge la
această concluzie, Curtea a reţinut că, în domeniul acordării de daune morale
persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă, există deja
reglementări paralele celei criticate, şi anume, Decretul – lege nr. 118/1990, republicat
şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, cu modificările şi completările
ulterioare. În baza acestora, s-a acordat deja persoanelor persecutate satisfacţia de ordin
moral, pe de o parte, prin chiar recunoaşterea şi condamnarea măsurii contrare
drepturilor omului la care au fost supuse şi, pe de alta, prin acordarea unor compensaţii
materiale.
Pentru a înţelege situaţia creată, arătăm că, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
republicată în anul 2010, dispoziţiile declarate neconstituţionale se suspendă de drept,
de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale şi, dacă în termen de 45 de zile
Parlamentul sau Guvernul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile
Constituţiei, acestea îşi încetează efectele juridice. Drept urmare, în prezent, atât
prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 62/2010, prin care se plafonează cuantumul
despăgubirilor pentru prejudiciul moral suferit de persoanele persecutate în perioada
comunistă, cât şi prevederile art. 5 alin. (1) lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009, care
constituie suportul legal pentru acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral
suferit de aceste persoane, şi-au încetat efectele juridice. Aceasta înseamnă că toate
procesele şi cererile în materie, pentru a căror soluţionare nu a fost pronunţată o
hotărâre judecătorească definitivă, rămân fără bază legală. În acest fel se creează o
inechitate între această categorie de solicitanţi şi cei care au ajuns să beneficieze de
despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive. Această situaţie, inacceptabilă
BULETIN INFORMATIV NR. 1/2011
AVOCATUL POPORULUI

19

Reţeaua europeană a ombudsmanilor

într-un stat de drept, democratic şi social, trebuie grabnic rezolvată de Parlament,
respectiv de Guvern, în spiritul soluţiilor şi considerentelor deciziilor Curţii
Constituţionale invocate.
Biroul teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului poate fi contactat
telefonic la numărul 0236/32.00.10, pe e-mail la adresa avpgalati@avp.ro şi acordă
zilnic audienţe, între orele 9 – 16, cu excepţia zilei de vineri, când programul este de la
9 – 12.
Liviu Coman-Kund expert
Biroul Teritorial Galaţi al Avocatului Poporului
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APRECIERI ADRESATE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI
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Traducerea adresei
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COMUNICAT DE PRESĂ
pe trimestrul întâi al anului 2011

În trimestrul întâi al anului 2011, au fost acordate 4238 audienţe, dintre care 604,
la sediul central şi 3634, la birourile teritoriale.
De asemenea, au fost soluţionate potrivit competenţei legale, 2051 petiţii. Dintre
acestea, 1019 petiţii au fost soluţionate de către birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul
Poporului din Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Cluj-Napoca, Galaţi, Iaşi,
Suceava, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Târgu-Mureş şi Timişoara, restul de 1032 fiind
soluţionate la sediul central.
Au fost efectuate 3 anchete privind: dreptul de petiţionare şi dreptul persoanei
vătămate de o autoritate publică, la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
dreptul la informaţie şi protecţia copiilor şi a tinerilor, la Direcţia Generală pentru Protecţia
Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi protecţia copiilor
şi a tinerilor, la Primăria comunei Coarnele Caprei, judeţul Iaşi.
Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 75 puncte de vedere
privind excepţiile de neconstituţionalitate.

Bucureşti, aprilie 2011
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FIŞE DE CAZ
- cazuri soluţionate prin intervenţia Avocatului Poporului –
Încălcarea dreptului privind accesul liber la justiţie
(art. 21 din Constituţia României )

Doamna C. a sesizat Biroul Teritorial Alba Iulia al instituţiei Avocatul
Poporului, exprimându-şi nemulţumirea faţă de tergiversarea cercetării penale, în
dosarul nr. XX/S.I.F/R.O./10.04.2010, aflat în lucru la Inspectoratul de Poliţie al
judeţului Alba.
Au fost solicitate informaţii de la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Alba, în
legătură cu cele sesizate de petentă.

Domnul Ioan Popa, expert în cadrul Biroului Teritorial Alba Iulia al Avocatului
Poporului, acordă audienţe petiţionarilor
Ca rezultat al demersului întreprins de Biroul Teritorial Alba Iulia, autoritatea
sesizată ne-a informat că petiţia înregistrată la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Alba
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sub nr. 150/13.04.2010 a fost înregistrată în evidenţa dosarelor penale, sens în care i s-a
atribuit numărul unic 2481/P/2010. În data de 4.01.2011 dosarul a fost înaintat
Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, împreună cu toate actele procedurale
întocmite.Dosar nr. 2/2011
Încălcarea dreptului la un nivel de trai decent
(art.47 din Constituţia României, republicată)

Domnul M. a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului
susţinând că, prin adresa nr. 98xx din 07.05.2010, Casa Judeţeană de Pensii Braşov i-ar
fi respins, "nefondat, fără a da nici un fel de justificare", cererea înregistrată, prin care
solicita a i se aplica prevederile art.78² alin.(1) şi (2) din Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Au fost solicitate informaţii de la Casa Judeţeană de Pensii Braşov şi de la
Direcţia Pensii din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale.
Ca rezultat al demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Braşov al instituţiei
Avocatul Poporului, Casa Judeţeană de Pensii Braşov a specificat că, în ceea ce-l
priveşte pe petent, potrivit datelor comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Braşov,
acesta a realizat stagii de cotizare în grupa a II-a de muncă conform legislaţiei
anterioare datei de 01.04.2001.
În luna octombrie 2008, punctajul mediu anual al acestuia, existent în plată de
2,70622 puncte a fost majorat cu cel corespunzător sporului la vechimea în muncă
acordat pentru activitatea desfăşurată în fosta grupă a II-a de muncă, conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii
nr. 19/2000.
Ca urmare a aplicării acestui ultim act normativ menţionat, noul punctaj mediu
anual al petentului este de 2,72497 puncte. Dosar nr. 401/2010
Încălcarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de proprietate privată
(art. 51 şi art. 44 din Constituţia României )

Doamna S. a sesizat Biroul Teritorial Alba Iulia al instituţiei Avocatul
Poporului, exprimându-şi nemulţumirea faţă de tergiversarea soluţionării a două cereri
transmise în luna octombrie 2010 şi decembrie 2010, Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
Au fost solicitate informaţii de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, în legătură cu cele sesizate de petentă.
Ca rezultat al demersului întreprins de Biroul Teritorial Alba Iulia, autoritatea
sesizată ne-a informat că cererea de analizare cu prioritate a dosarului nr. 6243/CC
depusă de petentă a fost aprobată, iar dosarul a fost repartizat în lucru în cadrul
Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Dosar nr. 9/2011
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Încălcarea dreptului de petiţionare
(art. 51 din Constituţia României )

Domnul C. a sesizat Biroul Teritorial Alba Iulia al instituţiei Avocatul
Poporului în legătură cu nesoluţionarea, de către Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor
Naţionale, a unei cereri, pe care a depus-o la această instituţie în luna martie 2010.
Au fost solicitate informaţii de la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor
Naţionale, în legătură cu cele sesizate de cel în cauză.
Ca rezultat al demersului întreprins de Biroul Teritorial Alba Iulia, autoritatea
sesizată ne-a transmis o copie de pe răspunsul comunicat petentului.
Se menţionează că plicul, conţinând răspunsul, comunicat în termen petentului,
a fost returnat expeditorului din cauza lipsei de la domiciliu a destinatarului.
Dosar nr. 22/2011

Doamna Maria Bucur expert în cadrul Biroului Teritorial Alba Iulia al Avocatului
Poporului, acordă audienţe petiţionarilor
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Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, a dreptului la un
nivel de trai decent şi a protecţiei persoanelor cu handicap
(art. 52, art. 47 şi art. 50 din Constituţia României, republicată)

Doamna C. a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului
susţinând că s-a adresat Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi cu o contestaţie faţă de certificatul de încadrare în grad de handicap
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov. Prin această
contestaţie petenta a solicitat ca perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în
grad de handicap să fie una permanentă şi nu, astfel precum s-a decis la data sus
amintită, de 12 luni. În susţinerea acestei solicitări, petenta menţionează că suferă de o
boală cronică – schizofrenie – de la vârsta de 17 ani, beneficiind de tratament continuu.
Petenta ne-a precizat că, până la data la care s-a adresat Biroului Teritorial
Braşov al instituţiei Avocatul Poporului, nu i-a fost comunicat niciun răspuns la
contestaţia comunicată Comisiei Superioare de Evaluarea a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi.
Au fost solicitate
informaţii de la Direcţia
Generală
Protecţia
Persoanelor cu Handicap din
cadrul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
Urmare
a
contestaţiei
depuse
de
petentă pentru certificatul
de încadrare în grad de
handicap
nr.
785xx/05.08.2010, a fost
emisă Decizia de încadrare
în grad de handicap nr.
102xx din 23.12.2010,
decizie care va fi transmisă
Comisiei de evaluare a
persoanelor cu handicap
pentru adulţi – Braşov.
Doamna Cătălina Matei,
expert coordonator al
Biroului Teritorial Braşov al Avocatului Poporului, acordând audienţe petiţionarilor
De asemenea, dacă petenta apreciază că situaţia sa medicală
posibilitatea de a depune la Comisia de evaluare a persoanelor adulte
care aparţine, o cerere de agravare, împreună cu actele medicale
eventuala agravare a bolii, în urma unor investigaţii medicale recente,
solicitată reîncadrarea în grad de handicap. Dosar nr. 437/2010

s-a agravat are
cu handicap de
care dovedesc
astfel putând fi
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Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
şi a dreptului de petiţionare
(art. 52 şi art. 51 din Constituţia României )

Doamna

I. a sesizat Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul
Poporului, în legătură cu faptul că în baza sentinţei civile nr. 7955/1999, instanţa de
judecată a obligat Primăria Eforie să lase în deplină proprietate şi posesie terenul în
suprafaţă de 384,50 mp. şi a solicitat Primăriei Oraşului Eforie, clarificarea situaţiei
juridice a terenului în suprafaţă de 384,50 mp, situat în Eforie Nord, motivat de
împrejurarea că s-a constatat prin încheiere a OCPI Constanţa, că există o suprapunere
cu imobilul care are alocat nr. cadastral 11725, nefiind respectate de către Primăria
Eforie dispoziţiile referitoare la suprapunerile din teren a proprietăţilor.Petenta susţine
că a solicitat un proces-verbal de punere în posesie, sau a unui înscris care să-i
servească la OCPI Constanţa la întocmirea cadastrului, astfel încât documentaţia
cadastrală să nu-i mai fie respinsă pentru că există suprapunere, şi petenta să poată
vinde terenul.
Au fost solicitate informaţii Primăriei Oraşului Eforie, judeţul Constanţa, în
legatură cu cele sesizate de petentă.
Urmare a demersurilor Biroului Teritorial, autoritatea sus menţionată a
comunicat faptul că terenul nu a fost vândut de Primăria Eforie, acesta fiind ocupat de
construcţii şi încheierea de respingere pronunţată de O.C.P.I Constanţa poate fi
contestată, iar în cazul în care se va dispune modificarea unei documentaţii, primăria nu
se va opune. Dosar nr. 240/2010
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
şi a dreptului de proprietate privată
(art. 52 şi art. 44 din Constituţia României )

Domnul V. a sesizat Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul
Poporului în legătură cu faptul că a solicitat Primăriei comunei Cogealac, în temeiul
Legii nr. 247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 9 ha teren
situat în comuna Cogealac şi a primit un răspuns în anul 2009, prin care i s-a comunicat
faptul că a fost trecut la anexa 23, poziţia 46 în vederea acordării de despăgubiri băneşti.
De atunci, petentul susţine că a făcut numeroase intervenţii, atât scrise cât şi prin
audienţe, prin care solicita stadiul soluţionării dosarului, însă până la data sesizării
instituţiei noastre nu a primit niciun răspuns.
Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului
de proprietate privată şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică,
prevăzute de art. 52 şi 44 din Constituţia României.
Au fost solicitate informaţii Primăriei comunei Cogealac, judeţul Constanţa, în
legatură cu cele sesizate de petent, care a comunicat faptul că dosarul este complet,
urmează să fie înaintat la despăgubiri, moment care i se va comunica şi petentului.
Dosar nr. 251/2010
BULETIN INFORMATIV NR. 1/2011
AVOCATUL POPORULUI

36

Reţeaua europeană a ombudsmanilor

Încălcarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de proprietate privată
(art. 51 şi art. 44 din Constituţia României )

Domnul C. a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu faptul că a
solicitat Primăriei Constanţa, stadiul soluţionării dosarului constituit în baza Legii
10/2001 şi al notificării nr.XX/2001, însă nu a primit niciun răspuns.
Obiectul notificării este acordarea de despăgubiri, pentru terenul în suprafaţă de
108 mp, situat în Constanţa, teren care a fost trecut abuziv în proprietatea statului prin
Decretul nr. 121/1988, prin care a fost despăgubit numai pentru construcţie.
Petentul susţine că a telefonic i s-a comunicat de către juriştii din cadrul
Primăriei Constanţa că dosarul este complet, fără însă să i se comunice ce proceduri mai
sunt de efectuat şi data estimativă pentru ca dosarul să fie trimis Comisiei pentru
aplicarea Legii nr.10/2001 în vederea emiterii Dispoziţiei de Primar, însă nu a primit
lămuririle solicitate.
Instituţia Avocatul Poporului a solicitat informaţii Primăriei Municipiului
Constanţa, în legatură cu cele sesizate.
Urmare a demersurilor întreprinse, Primăria Municipiului Constanţa a
comunicat următoarele: dosarul a fost înaintat Direcţiei Patrimoniu în vederea
întocmirii situaţiei juridice şi Serviciului de Taxe şi Impozite pentru întocmirea
istoricului de rol.
Ulterior, notificarea va fi analizată de Comisia constituită pe Legea nr.10/2001,
aceasta urmând a se pronunţa printr-o dispoziţie motivată asupra cererii de restituire
care i se va comunica şi petentului. Dosar nr. 260/2010
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
şi a dreptului de proprietate privată
(art. 52 şi art. 44 din Constituţia României )

Domnul N. a sesizat Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul
Poporului în legătură cu faptul că încă din anul 1998, a solicitat Primăriei Comunei Ion
Corvin reconstituirea dreptului de proiprietate pentru suprafaţa de 4 ha, după mama sa,
a suprafeţei de 4,35 ha după bunicul din partea tatălui şi suplimentarea / trecerea în titlul
de proprietate cu suprafaţa de 1,300 ha de pe urma bunicii sale.
Biroul Teritorial Constanţa a solicitat informaţii Primăriei Comunei Ion Corvin,
judeţul Constanţa, în legatură cu cele sesizate.
În urma demersurilor întreprinse, Primăria Ion Corvin a trimis un răspuns prin
care s-a comunicat faptul că, întrucât petentul nu şi-a exprimat opţiunea pentru
obţinerea de păşune în loc de teren arabil, sau opţiunea pentru despăgubiri băneşti de la
ANRP Bucureşti, alături de ceilalţi moştenitori cu care figureză în anexă, opţiune
solicitată încă din data de 25.08.2010 (deoarece comisia locală de fond funciar nu mai
deţine teren arabil în rezervă) Primăria Ion Corvin nu poate soluţiona favorabil dosarul.
Dosar nr. 235/2010
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Încălcarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului de petiţionare
(art. 34 şi art. 51 din Constituţia României )

Domnul S. a sesizat Biroul Teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului
în legătură cu o posibilă încălcare a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului de
petiţionare, prevăzute de art. 34, respectiv, art. 51 din Constituţie.
Petiţionarul a fost diagnosticat cu hepatită virală C. şi a solicitat Casei de
Asigurări de Sănătate Galaţi aprobarea tratamentului necesar tratării afecţiunii sale,
tratament care este foarte costisitor şi pe care nu îl putea susţine din resurse financiare
proprii. Deoarece, la aproximativ 1 an şi 8 luni de la data solicitării sale, dosarul era
încă nesoluţionat, iar boala se agrava, petiţionarul s-a adresat atât Ministerului Sănătăţii,
cât şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului de care
are nevoie, dar nu a primit niciun răspuns din partea instituţiilor menţionate.

Doamna Iuliana Păduraru, expert coordonator al Biroului Teritorial Galaţi al
Avocatului Poporului, acordând audienţe petiţionarilor
Instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Sănătăţii şi Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru clarificarea aspectelor sesizate.
Ca rezultat al demersurilor întreprinse, Ministerul Sănătăţii a informat că şi-a
declinat competenţa în favoarea C.N.P.A.S. şi a comunicat răspuns şi petentului în acest
sens; C.N.P.A.S. a transmis o adresă în conţinutul căreia se preciza că a solicitat dosarul
medical al petentului, spre analiză şi soluţionare.
Ulterior, petentul a revenit cu o scrisoare de mulţumire adresată instituţiei
noastre, aducându-ne la cunoştinţă faptul că cererea sa a fost aprobată şi a început
tratamentul. Dosar nr. 256/2010
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Încălcarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la un nivel de trai decent
(art. 51 şi 47 din Constituţia României )

Domnul N. a sesizat Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul
Poporului în legătură cu faptul că în baza sentinţei civile nr. XX/2010 pronunţată de
Tribunalul Constanţa, a solicitat Casei Judeţene de Pensii Constanţa recalcularea pensiei
conform dispozitivului hotărârii judecătoreşti, respectiv la un punctaj mediu anual de
2,41762 respectiv o pensie de 1772 lei, însă nu a primit niciun răspuns.
Biroul Teritorial Constanţa a solicitat informaţii Casei Judeţene de Pensii
Constanţa, în legatură cu cele sesizate de petent, care ca urmare a intervenţiei instituţiei
noastre a comunicat faptul că, dosarul a fost soluţionat favorabil, prin emiterea unei noi
decizii de pensie în conformitate cu dispozitivul hotărârii judecătoreşti.
Dosar nr. 246/2010
Încălcarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de proprietate privată
(art. 51 şi art. 44 din Constituţia României )

Domnul P. a sesizat Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului,
exprimându-şi nemulţumirea cu referire la răspunsul pe care l-a primit de la Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
Deşi a solicitat tratarea cu prioritate a dosarului ce cuprinde dispoziţia
Primarului municipiului Piteşti înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despăgubirilor şi a depus documente care să-i motiveze cererea, soluţionarea
a fost tergiversată.
Urmare a demersurilor întreprinse, ANRP Bucureşti a comunicat faptul că
dosarul petentului a fost analizat în ceea ce priveşte legalitatea respingerii cererii de
restituire iar la data de 14.02.2011 a fost înaintat unui evaluator autorizat în vederea
întocmirii raportului de evaluare.
Potrivit prevderilor legale, raportul de evaluare va fi comunicat de către
evaluator, în 45 de zile de la primire, Comisiei Centrale pentru a-şi exprima acordul cu
privire la suma rezultată în urma evaluării. În măsura în care se vor formula obiecţiuni,
evaluatorul este dator să răspundă la acestea. Obiecţiunile formulate şi răspunsul la
aceste obiecţiuni ale evaluatorului desemnat vor fi comunicate în mod obligatoriu şi
Comisie Centrale.
Finalizarea procedurii în discuţie se va concretiza prin emiterea deciziei
Comisiei Centrale, decizie care va fi valorificată în condiţiile Titlului VII al Legii nr.
247/2005 modificat şi completat prin OUG nr. 81/2007 şi OUG nr. 62/2010.
În conformitate cu prevederile art. 18 indice 1-9 al Legii nr. 247/2005, Titlul
VII, cu modificările menţionate, realizarea opţiunilor de către persoanele îndreptăţite a
primi despăgubiri (celor cărora le-au fost emise Titlurile de Despăgubire de către
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor) se poate face prin prezentarea
personal sau prin mandatar cu procură autenificată la sediul ANRP, însă numai după
emiterea deciziei sau titlului de despăgubire de către Comisia Centrală pentru stabilirea
Despăgubirilor. Dosar nr. 965/2011
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Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
(art. 52 din Constituţia României )

Domnul I. a sesizat Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului în
privinţa posibilei încălcări a prevederilor art. 52 din Constituţia României, privind
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, de către Serviciul public finanţe
locale Ploieşti.
În acest sens, petentul arată că a solicitat acestei instituţii să îi elibereze un
înscris care să ateste persoanele care au plătit impozit pentru un teren situat în Ploieşti,
proprietatea părinţilor săi.
Petentul sesizează că i s-a eliberat adresa din noiembrie 2010 care, în cuprinsul
său, conţine o eroare de ordin material în sensul că, în loc să fie trecute numele reale ale
proprietarilor imobilului mai sus menţionat, respectiv numele părinţilor săi, au fost
trecute greşit alte nume, iar Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti refuză să rectifice
această eroare.
În susţinerea petiţiei sale, petentul a ataşat copiile unor înscrisuri din care reiese
fără echivoc numele foştilor proprietari ai imobilului, respectiv numele părinţilor săi.
Urmare a demersurilor întreprinse, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a
comunicat că a îndreptat eroarea din cuprinsul adresei la care face referire petentul,
comunicându-i acestuia un nou răspuns cu datele corecte.
Documentul emis de Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti îi era necesar
petentului într-un proces aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar fără
corectarea acestuia, cetăţeanul nu ar fi putut să-şi dovedească drepturile în instanţă.
Pentru o corectă şi completă informare, i s-a transmis petentului în copie adresa
prin care Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a rectificat eroarea materială sesizată
de acesta. Dosar nr. 4/2011
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
şi a dreptului de proprietate privată
(art. 52 şi art. 44 din Constituţia României )

Domnul A. a sesizat Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului
în legătură cu o posibilă încălcare a art. 44 şi art. 52 din Constituţia României, privind
dreptul de proprietate, respectiv dreptul persoanei vătămata de o autoritate publică.
Petentul relatează că este nemulţumit de faptul că se tergiversează soluţionarea
dosarului de despăgubiri la care este îndreptăţit conform Legii nr. 10/2001.
Din cererea formulată şi actele anexate rezultă că s-a prezentat în numeroase
rânduri la sediul Primăriei Vadu Săpat, judeţul Prahova pentru a afla stadiul dosarului
de despăgubiri conform Legii nr. 10/2001. Deşi s-a prezentat în mod repetat la sediul
Primăriei Vadu Săpat pentru a afla stadiul dosarului şi pentru a i se comunica dacă
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dosarul a fost înaintat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, nu a reuşit
să intre în posesia informaţiilor solicitate, explicaţiile primite fiind superficiale.
Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia noastră la Primăria comunei Vadu
Săpat şi la Instituţia Prefectului Judeţul Prahova, petentul a fost invitat la sediul
Primăriei unde i-au fost oferite alte terenuri în compensare, însă petentul a refuzat
ofertele şi potrivit procedurii stabilită prin Legea nr. 10/2001, a fost întocmită
Dispoziţia de acordare a despăgubirilor, urmând ca după rămânerea definitivă a acesteia
să fie înaintată Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Dosar nr. 325/2010

Ioana Enache, expert
Oana Şaramet, consilier
Cătălina Matei, expert
Ioan Popa, expert
Maria Bucur, expert
Mihaela Stănciulescu, expert
Felicia Nedea, expert
Liviu Coman-Kund, expert
Maria - Mirabela Petre, expert
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POPULARIZAREA ACTIVITĂŢII OMBUDSMANILOR DIN
STRĂINĂTATE
COMISIA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI DIN MACAO
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIN CURSUL ANULUI 2009
- Sinteză Comisia Împotriva Corupţiei din Macao (CCAC) este o instituţie publică
independentă, înfiinţată în anul 1999, urmare a fondării Regiunii Speciale
Administrative Macao (Macao SAR). Este condusă de un comisar care răspunde în faţa
şefului executivului, fiind numit de către Guvernul Republicii Populare Chineze.
CCAC are ca scop prevenirea şi înlăturarea faptelor de corupţie şi soluţionarea
plângerilor administrative, în conformitate cu legea. Principalele atribuţii ale Comisiei
constau în: prevenirea actelor de corupţie sau fraudă; efectuarea de investigaţii şi
anchete în cazul faptelor de corupţie sau fraudă comise de funcţionarii publici;
efectuarea de investigaţii şi anchete în cazul faptelor de corupţie sau fraudă referitoare
la înregistrările electorale sau la alegeri; protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale persoanelor, precum şi a justiţiei, legalităţii şi eficienţei administraţiei
publice.
CCAC este formată din
Cabinetul
comisarului,
Departamentul
anti-corupţie
şi
Departamentul ombudsmanului, cu
autonomie
funcţională,
administrativă şi financiară.
Prezentul raport analizează,
în special, aspecte referitoare la
numărul şi natura cererilor prin care
s-a solicitat Comisiei sprijin şi
consultanţă în cursul anului 2009, la
seminarele şi schimburile de
experienţă care au avut loc, precum
şi la cooperarea cu celelalte instituţii
publice, atât interne, cât şi din afara
Regiunii Administrative Speciale
Macao.

▲Domnul Fong Man Chong Vasco
Comisar
Comisia Împotriva Corupţiei din Macao
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Astfel, în anul 2009, Comisia a fost sesizată cu un număr total de 923 de
cereri, reprezentând o uşoară creştere faţă de ultimii trei ani, datorată, probabil,
alegerilor care au avut loc în acel an. Dintre acestea, 155 au fost calificate ca plângeri
administrative, iar 566 (cu 11% mai puţin decât în 2008) au avut ca obiect solicitări de
sprijin şi consultanţă şi s-au referit, în principal, la sistemul serviciilor publice,
construcţii ilegale, conflicte de muncă ori contravenţii la regimul circulaţiei pe
drumurile publice. Comisia a pus la dispoziţia cetăţenilor şi o linie telefonică unde
aceştia pot solicita soluţii pentru problemele cu care se confruntă. Cele mai multe dintre
petiţii sunt transmise prin poştă (39%) şi telefonic (28%).
Din totalul celor 923 de cereri, 661 nu au îndeplinit criteriile pentru a fi reţinute
spre soluţionare, fie pentru că nu se refereau la probleme de corupţie, fie pentru că nu
furnizau informaţii suficiente pentru a justifica efectuarea unor demersuri.
În activitatea desfăşurată în cursul anului 2009, Comisia a efectuat investigaţii
din oficiu în 48 de cauze, dintre care 44 erau penale, iar 4 erau administrative. De
asemenea, au fost înregistrate 768 de plângeri penale (reprezentând o creştere cu 38%
faţă de anul 2008), din care au fost soluţionate 86 de cazuri: 28 au fost transmise spre
competentă soluţionare procurorului, iar în restul cauzelor au fost finalizate
investigaţiile.
În domeniul corupţiei electorale, s-au înregistrat o serie de sesizări privitoare la
modul de desfăşurare a alegerilor din septembrie 2009. Astfel, în ziua desfăşurării
alegerilor, CCAC a primit 56 sesizări cu privire la neregularităţi săvârşite în legătură cu
alegerile. Comisiei i-a fost raportată tentativa unui grup organizat de persoane de a
influenţa rezultatul votului, prin oferirea unor sume de bani în schimbul transmiterii
datelor personale ale cetăţenilor şi a alegerii unui anumit candidat. Urmare a
investigaţiilor efectuate de CCAC, 23 persoane au fost acuzate de dare de mită, iar
cauza a fost transmisă procurorului.
În cursul anului 2009, Comisia Împotriva Corupţiei din Regiunea
Administrativă Specială Macao (CCAC) a continuat să-şi exercite rolul de ombudsman,
constând în supravegherea modului în care instituţiile publice respectă principiul
legalităţii în cadrul procedurilor administrative pe care le efectuează. Urmare a
îmbunătăţirii sistemului administrativ, a experienţei acumulate, precum şi a consolidării
pregătirii profesionale a personalului, CCAC şi-a îmbunătăţit competenţele de
soluţionare a petiţiilor, asigurând standardele unei bune „administrări legale”.
În 2009, CCAC a primit 155 plângeri administrative, însă a soluţionat în total
202 plângeri, unele fiind înregistrate încă din anul anterior. Dintre acestea, 184 au fost
finalizate: în 8 cazuri s-au realizat investigaţii formale, iar celelalte 176 plângeri au fost
soluţionate prin investigaţii preliminare, transferul către instituţiile competente ori
simpla analiză a unor documente.
Din totalul celor 566 de solicitări de sprijin şi consultanţă, 124 au avut ca
obiect sistemul serviciilor publice, iar 47 s-au referit la contravenţii la regimul
circulaţiei pe drumurile publice. Totodată, au fost înregistrate sesizări privitoare la
codul de conduită (43), conflicte de muncă (31), construcţii ilegale (26), taxe (17), iar
15 cereri au vizat funcţionarea Comisiei.
CCAC a continuat să coopereze cu alte instituţii publice interesate în
promovarea unei bune administrări (Departamentul de Identificare a Rezidenţilor - DSI,
Biroul de Sănătate) şi a luat măsuri pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor
asumate prin Planul de Integritate a Managementului, un protocol de colaborare
încheiat între toate instituţiile şi departamentele guvernamentale, prin care se urmăreşte
asigurarea transparenţei în procedurile administrative desfăşurate, îmbunătăţirea
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mijloacelor de informare a cetăţenilor şi facilitarea accesului acestora la serviciile
publice.
În luna noiembrie 2009, Comisia Împotriva Corupţiei din Regiunea
Administrativă Specială Macao a fost gazda Conferinţei organizate cu tema „Prevenirea
şi Înlăturarea Corupţiei în Sectorul Privat: Realitate şi Previziune”, reunind 200
participanţi. Totodată, CCAC a continuat să organizeze seminarii şi ateliere de lucru
pentru funcţionarii publici şi şi-a consolidat programul de pregătire profesională a
personalului.
CCAC a acordat o importanţă deosebită procesului de asigurare a integrităţii
funcţionarilor publici şi de promovare a educaţiei morale în rândul tinerilor, organizând
368 de seminarii pentru funcţionarii publici, studenţi şi personalul instituţiilor şi
asociaţiilor supravegheate, la care au participat 30.036 persoane. De asemenea, CCAC a
utilizat intens canalele de publicitate pentru promovarea integrităţii pentru public, în
ziare şi în Buletinul CCAC, a realizat emisiuni TV şi programe radio.
În capitolul „Concluzii”, raportul Comisiei Împotriva Corupţiei din Macao arată
că, fără îndoială, este loc pentru îmbunătăţirea sistemului operaţional, a
managementului şi a procedurilor administrative ale instituţiilor publice. Pornind de la
zicala „consideră istoria ca pe o oglindă şi priveşte apoi spre viitor”, CCAC îşi propune
să folosească experienţa acumulată şi să adopte o strategie bazată pe trei obiective:
modernizarea sistemului administrativ; sporirea integrităţii atât în sectorul public, cât şi
în cel privat; promovarea educaţiei.
Elena Anghel, expert
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PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA (APV)
OMBUDSMANUL PROVINCIAL
RAPORTUL ANUAL 2009
- Sinteză Instituţia Ombudsmanul Provincial din Voivodina şi-a reafirmat rolul în anul
2009, în special la nivel local, în cursul campaniei de trei luni „Ombudsmanul
Provincial cu Tine”, pentru a marca bicentenarul de la înfiinţarea instituţiei
Ombudsman în Suedia.
În toate cele 45 de municipalităţi au avut loc întrevederi între conducere şi
cetăţeni privind posibilităţile de exercitare a drepturilor omului şi problemele specifice
în comunităţile locale respective.
Cetăţenii recunosc instituţia Ombudsmanul Provincial ca pe un mecanism local
de protecţie şi promovare a drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor, care
controlează activitatea autorităţilor publice şi obligativitatea serviciilor publice, dar
opinează că prezenţa instituţiei la nivelul comunităţilor locale ar trebui sporită.
Din păcate, şi în anul
2009 au existat atacuri asupra
membrilor
minorităţilor
naţionale şi încălcări ale
proprietăţii în Voivodina.
Ombudsmanul a iniţiat
investigaţii din oficiu în câteva
cazuri şi a invitat autorităţile
competente să acţioneze la
timp, în conformitate cu
prevederile legale şi să dea
dovadă de umanitate, toleranţă
şi acceptare a diferenţelor care
sunt fundamentale pentru toate
drepturile omului.

▲ Doamna Anikó Muskinja Heinrich, Ombudsmanul Provincial din Voivodina
În prezentul raport, se acordă o atenţie sporită situaţiei romilor în Voivodina,
bazată pe datele strânse în timpul vizitelor în anumite aşezăminte ale romilor, în care
majoritatea rezidenţilor nu au documente de identificare. Acesta reprezintă un
impediment pentru exercitarea dreptului la sănătate şi protecţie socială, educaţie şi
găsirea unui loc de muncă. De asemenea, aceştia se confruntă cu sărăcia, motiv pentru
care autorităţile locale unde există astfel de aşezăminte ale romilor necesită un sprijin
sporit.
Acţionând din oficiu, Ombudsmanul a descoperit în cursul vizitelor la instituţii
psihiatrice speciale de pe teritoriul Voivodinei că există pacienţi care au rămas în spitale
sub tratament deoarece nu aveau unde să meargă după finalizarea procedurilor, iar
instituţiile sociale au refuzat să îi primească.
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Legislaţia privind drepturile şi libertăţile omului
Anul de raportare a fost marcat de o intensă activitate legislativă a Adunării
Naţionale a Republicii Serbia, care a adoptat 264 de legi, dintre care 20 privesc în mod
direct domeniul drepturilor omului. Aceasta a contribuit şi la crearea unui cadru legal
pentru exercitarea şi promovarea drepturilor omului.
Adunarea Naţională a Republicii Serbia a confirmat Statutul Provinciei
Autonome Voivodina, fapt ce a sporit considerabil competenţele Provinciei. Noul Statut
al Provinciei defineşte de asemenea, poziţia ombudsmanului şi are un impact asupra
activităţii instituţiei, care, în calitate de autoritate autonomă şi independentă veghează la
respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Constituţie fiecărui
individ.
Structura organizatorică a instituţiei
Decizia privind Ombudsmanul Provincial stabileşte că acesta are 5 adjuncţi,
dintre care unul va fi desemnat pentru zona minorităţilor naţionale, drepturile copilului
şi egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei.
Regulamentul privind structura organizatorică internă şi clasificarea posturilor
în cadrul instituţiei prevede 27 de posturi, 23 dintre acestea necesitând studii
universitare şi 4 necesitând studii liceale.
Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale
Perioada de raportare a fost marcată pe de o parte de opiniile şi recomandările
organismelor Consiliului Europei pentru supravegherea implementării standardelor
internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, şi pe de altă
parte de adoptarea mult aşteptatei legislaţii pentru protecţia drepturilor şi minorităţilor
naţionale. Legea împotriva discriminării a fost adoptată în martie 2009.
1. Participarea efectivă a minorităţilor naţionale în administraţia publică
Pornind de la datele colectate de Secretariatul Provincial pentru Regulamente,
Administraţie şi Minorităţi Naţionale privind structura angajaţilor în cadrul
administraţiei publice a provinciei, ombudsmanul a acţionat din oficiu şi a transmis
recomandări tuturor autorităţilor publice din provincie.
2. Consiliile pentru relaţii inter-etnice
Adunarea Municipală este obligată să prezinte pentru studiere Consiliului de Relaţii
Inter-Etnice propunerile referitoare la drepturile comunităţilor naţionale şi etnice înainte
de adoptarea oricărei decizii şi aceştia sunt autorizaţi să iniţieze procedurile în faţa
Curţii Constituţionale pentru evaluarea constituţionalităţii şi legalităţii actelor generale
ale Adunării Municipale.
3. Folosirea limbilor minorităţilor naţionale
Ombudsmanul sprijină eforturile Secretariatului Provincial pentru Regulamente,
Administraţie şi Minorităţi Naţionale care doreşte să includă în regulamente folosirea
limbilor şi scrierilor minorităţilor naţionale pe teritoriul Provinciei, cum ar fi emiterea
de acte de identitate bilingve.
4. Educaţia în limbile minorităţilor naţionale
Ombudsmanul subliniază faptul că în educaţia elementară şi secundară de pe teritoriul
Provinciei este o lipsă personal profesional pe domenii, în special pentru cursurile în
limbile minorităţilor naţionale, cum ar fi profesori IT, profesori de matematică şi fizică.
În anul şcolar 2008-2009 programa şcolară pentru copii a fost transmisă în 44 de
grădiniţe, pentru un total de 18.980 copii.
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Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei
Practica discriminatorie care previne participarea egală a femeilor în toate
domeniile vieţii şi dezvoltării societăţii a fost subtilă în mod frecvent. Femeile
reprezintă un procent de 52% din cei care îşi caută un loc de muncă. Sărăcia a
reprezentat principalul motiv pentru încălcarea drepturilor femeilor.
Femeile se plâng cel mai adesea de activitatea instanţelor, administraţie şi
servicii publice, manifestând neîncredere în acestea. Există şi plângeri referitoare la
probleme de muncă, pensionare, ajutoare sociale. Cu toate acestea, cel mai mare număr
de plângeri din partea femeilor se referă la problemele rezultate din divorţ şi custodia
copiilor. Totodată, s-a înregistrat un număr crescut de plângeri referitoare la violenţa
domestică.
Statistici
În afară de activităţile desfăşurate la sediul central din Novi Sad, ombudsmanul
îşi îndeplineşte atribuţiile şi prin intermediul birourilor zonale de la Subotica şi
Pancevo.
În ianuarie-decembrie 2009, Ombudsmanul Provincial a analizat 730 de cazuri
în baza petiţiilor primite, iar numărul total de petiţii a fost mai mare decât în anul
precedent cu 133 (22,28%). Dintre acestea, un număr de 597 au fost depuse la biroul
din Novi Sad, 51 la biroul din Pancevo şi 82 la biroul din Subotica.
Din numărul total de cazuri, 305 au fost respinse pe motive că nu sunt de
competenţa ombudsmanului. Din cele rămase, 46 sunt în lucru în timp ce 379 au fost
finalizate. Rezultatele cazurilor finalizate sunt după cum urmează:
- 7 cazuri s-au finalizat prin retragerea plângerii de către petent;
- 45 cazuri au fost trimise pentru soluţionare instituţiilor cu care ombudsmanul a
încheiat protocoale de colaborare (ombudsmanii locali);
- 150 cazuri au fost finalizate datorită faptului că investigaţiile ombudsmanului au
indicat că nu au fost comise încălcări ale drepturilor omului prin activitatea
autorităţilor administraţiei publice;
- 98 cazuri au fost finalizate prin trimiterea unei recomandări, opinii sau
propuneri făcute instituţiilor în cauză pentru ca acestea să întreprindă măsurile
necesare pentru înlăturarea nerespectării drepturilor omului sau a oricăror alte
neregularităţi din activitatea lor;
- 52 cazuri au fost finalizate în alt mod. În aceste cazuri, ombudsmanul nu a
stabilit nici o încălcare a drepturilor omului prin investigaţiile întreprinse, deşi
urmare a acţiunilor acestuia partea a dobândit un răspuns pozitiv la plângerea în
cauză;
- 23 cazuri au fost finalizate deoarece fondul problemei s-a soluţionat în cursul
investigaţiei.
- 4 cazuri au fost soluţionate de autoritatea în cauză care a identificat
nerespectarea dreptului şi a remediat acest fapt.
Bugetul instituţiei
Bugetul instituţiei pentru anul 2009 s-a ridicat la suma de 37.623.027.00 dinari.
Andreea Băicoianu, consilier
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OMBUDSMANUL SPANIEI – SINTEZĂ A RAPORTULUI ANUAL DIN
2009
La finele anului 2009, Legea nr. 3/1981 privind Instituţia Ombudsmanului a fost
modificată, fiind extinse atribuţiile Ombudsmanului şi în domeniul prevenirii oricărei
forme de tortură, abuz sau rele tratamente din partea funcţionarilor publici ori a
autorităţilor publice. Această modificare adusă legii este în concordanţă cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite în materie şi ale Protocolului Opţional, instrumente
internaţionale ratificate de Spania.
În contextul actual al crizei economice, calitatea serviciilor administrative,
principalul punct de interes asupra căreia se îndreaptă atenţia Ombudsmanului, a fost
pusă la încercare. Astfel, eforturile Ombudsmanului de a asigura protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale s-au intensificat pe măsura creşterii riscurilor asociate crizei
economice. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi mult mai dificilă posibilitatea de a asigura
apărarea eficientă a drepturilor, în special a celor sociale şi economice, devenite atât de
vulnerabile în circumstanţele date.
Rezultatele statisticilor privitoare la activitatea Ombudsmanului în anul 2009
conturează o imagine de ansamblu similară cu cea a anilor anteriori. În 2009 s-a
înregistrat un număr total de 22.287 de petiţii, reprezentând o scădere cu 6,75% faţă
de anul 2008. Majoritatea petiţiilor provin din Madrid, Catalonia şi Andalusia. Doar 325
petiţii din totalul celor înregistrate au fost transmise din afara ţării, incluzând sesizările
Ombudsmanilor altor state ori ale Ombudsmanului European. Astfel, au fost înregistrate
38 petiţii din Marea Britanie, 26 din Franţa, 25 din Germania şi 15 din Belgia.

▲ Doamna María Luisa Cava de Llano y Carrió,
Apărătorul Poporului – Regatul Spaniei
În ceea ce priveşte mijloacele de sesizare a Ombudsmanului, 1.550 petiţii au fost
transmise prin e-mail, 7.754 prin poştă şi 1.168 au fost depuse personal. De asemenea,
în 2009 au fost acordate 2.854 audienţe şi au fost înregistrate 9.313 apeluri telefonice.
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Deşi numărul total al petiţiilor înregistrate a scăzut, se constată o creştere cu
16,38% a numărului petiţiior individuale, de la 15.804 în anul 2008 la 18.392 în anul
2009. Această categorie de petiţii reprezintă principalul indicator al eforturilor
Ombudsmanului îndreptate spre cetăţeni.
Cât priveşte petiţiile colective, care reclamă investigarea activităţii
administrative dintr-un anumit sector, la solicitarea expresă a unui număr mare de
cetăţeni, în anul 2009 au fost deschise 3.626 de dosare, reprezentând o scădere faţă de
anul anterior.
O statistică bazată pe obiectul petiţiilor arată că cele mai multe dintre acestea
privesc aspecte de ordin financiar, respectiv taxe şi impozite (1859 petiţii),
telecomunicaţii (1127 petiţii), infrastructură şi transport (573 petiţii). Alte petiţii s-au
referit la probleme de muncă şi securitate socială (1226 petiţii), sănătate (726 petiţii),
administrare a justiţiei (1732 petiţii) ori nemulţumiri ale imigranţilor (1512 petiţii).
De asemenea, în 2009 au fost efectuate 269 anchete din oficiu, o creştere cu
6,32% faţă de anul 2008, care dovedeşte eforturile sporite depuse de Ombudsman
pentru a asigura premisele unei bune administrări şi pentru a îndepărta deficienţele
constatate înainte ca acestea să fie sesizate de cetăţeni.
Astfel, multe dintre anchetele efectuate au vizat domeniul justiţiei, printre
deficienţele constatate numărându-se cele privitoare la amânarea repetată a unor
procese din cauza insuficienţei numărului interpreţilor ori nerespectarea termenului
rezonabil în soluţionarea unor cauze. S-au constatat anumite nereguli şi în centrele de
detenţie juvenilă, dar şi lipsa, imputabilă Ministerului Justiţiei, a unui cadru legal
corespunzător în ceea ce priveşte măsurile aplicabile minorilor sub 14 ani care s-au
făcut vinovaţi de comiterea unor infracţiuni.
În domeniul penitenciarelor, Ombudsmanul a efectuat anchete din oficiu în trei
cazuri ca urmare a deceselor unor deţinuţi şi, de asemenea, a investigat un alt caz
privitor la tentativa unui deţinut de a comite suicid. Alte anchete au vizat respectarea
condiţiilor din centrele psihiatrice pentru persoanele private de libertate, actele de
agresiune săvârşite de un deţinut asupra a doi gardieni, precum şi supra-aglomerarea
deţinuţilor dintr-un penitenciar.
O altă anchetă a fost efectuată la Direcţia Generală de Poliţie din cadrul
Ministerului de Interne, urmare a decesului unui tânăr imigrant reţinut într-un sediu al
poliţiei din Barcelona.
În domeniul educaţiei, Ombudsmanul a efectuat o anchetă în urma unor sesizări
repetate cu privire la neacordarea atenţiei cuvenite studenţilor care suferă de dislexie.
De asemenea, în 17 comunităţi autonome s-a supravegheat modul în care sunt asigurate
drepturile minorilor, raportat la programele de televiziune difuzate şi la accesarea
internetului de către aceştia.
Domeniul sănătăţii a făcut obiectul unei anchete ex officio, având ca obiect
suprapopularea saloanelor din spitalele din Madrid. Într-un alt caz, s-au investigat
cauzele decesului unui nou-născut dintr-un spital din Madrid, reţinându-se culpa
medicală în modul de administrare a hranei acestuia.
Urmare a sesizărilor primite şi a anchetelor efectuate, s-au formulat 85
recomandări, 82 sugestii acceptate de autorităţi, precum şi 150 atenţionări cu privire la
necesitatea respectării atribuţiilor conferite prin lege.
Astfel, în domeniul justiţiei, urmare a înregistrării unui număr mare de sesizări,
Ombudsmanul a formulat o recomandare, însuşită de Ministrul Justiţiei, cu privire la
îmbunătăţirea condiţiilor psiho-sociale în cadrul instanţelor judecătoreşti, în special cele
care soluţionează cauze cu privire la familie. De asemenea, în 550 petiţii a fost
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reclamată tergiversarea soluţionării cauzelor, astfel încât Ombudsmanul a efectuat mai
multe anchete şi a formulat recomandări în acest sens.
Sistemul penitenciar a înregistrat o creştere a numărului deţinuţilor cu 3,55%
faţă de anul 2008, la data de 25 decembrie 2009 fiind încarcerate 76.090 de persoane. În
acest domeniu, Ombudsmanul a cercetat în special cauzele creşterii numărului deceselor
înregistrate în penitenciare, de la 202 în anul 2008 la 225 în cursul anului 2009. Vizitele
efectuate în unele penitenciare şi spitale psihiatrice au condus la constatarea unor
nereguli privitoare la condiţiile de detenţie. Astfel, la Spitalul Psihiatric de Corecţie din
Sevillia s-a constatat o lipsă severă de spaţiu, deficienţă înlăturată prin afectarea în acest
scop a unui alt imobil situat în spatele spitalului.
Cu privire la competenţa de a efectua vizite în penitenciare, în raport se
precizează că, în anul 2009, Legea nr. 3/1981 privind Instituţia Ombudsmanului a fost
modificată, în sensul adăugării unei prevederi potrivit căreia Ombudsmanul îşi va
exercita atribuţiile şi ca Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, în conformitate cu
Constituţia şi cu Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
În domeniul controlului de constituţionalitate, în cursul anului 2009,
Ombudsmanul a fost sesizat cu privire la 7 legi pretins neconstituţionale, solicitările
fiind însă considerate neîntemeiate.
Prezentul raport cuprinde un capitol distinct în care sunt menţionate acele
autorităţi administrative care au încălcat obligaţia prevăzută de art. 19 din Legea nr.
3/1981, de a coopera cu instituţia Ombudsmanului şi de a pune la dispoziţia acesteia
informaţiile şi documentele necesare. Astfel, pot fi identificate trei situaţii: autorităţi
considerate “necooperante”, care au împiedicat exercitarea atribuţiilor Ombudsmanului;
autorităţi care nu au răspuns solicitării de a transmite informaţii, deşi au fost notificate
de trei ori; autorităţi care au dat curs solicitării Ombudsmanului doar după a treia
sesizare. În aceste cazuri, Ombudsmanul este abilitat prin lege să declare autoritatea
publică respectivă ca fiind “ostilă” şi să informeze Parlamentul despre cele constatate,
prin raportul anual sau prin rapoarte speciale.
Elena Anghel, expert
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OMBUDSMANUL PENTRU FORŢELE DE APĂRARE
RAPORTUL ANUAL DIN 2009
Începând din decembrie 2005, dată de la care şi-a început efectiv activitatea,
Biroul Ombudsmanului pentru Forţele de Apărare (ODF) s-a dovedit a fi un sprijin
independent, obiectiv şi accesibil pentru membrii şi foştii membri ai Forţelor de
Apărare, în ceea ce priveşte supravegherea practicilor administrative. Biroul unui
Ombudsman militar a fost stabilit în Irlanda ca răspuns al solicitării membrilor Forţelor
de Apărare de a avea acces la o procedură justă, transparentă şi, totodată, independentă
de cele asigurate de alte autorităţi cu atribuţii în domeniu.
Ombudsmanul pentru Forţele de Apărare a întocmit cel de-al patrulea Raport
anual, reprezentând o sinteză a activităţii desfăşurate de la începutul înfiinţării acestei
instituţii. Această sinteză evidenţiază modul în care Biroul Ombudsmanului pentru
Forţele de Apărare a contribuit la îmbunătăţirea şi la asigurarea transparenţei
procedurilor administrative pentru membrii Forţelor de Apărare Irlandeze.

▲ Doamna Paulyn Marrinan-Quinn, Ombudsmanul
pentru Forţele de Apărare
În raportul care prezintă activitatea din cursul anului 2009, doamna Paulyn
Marrinan-Quinn, Ombudsmanul pentru Forţele de Apărare, a subliniat câteva dintre
realizările obţinute, astfel:
- sunt menţionate o serie de schimbări de ordin administrativ în cadrul Forţelor
de Apărare, urmare a recomandărilor emise de Ombudsman;
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- dând curs recomandărilor Ombudsmanului, şeful Marelui Stat Major a stabilit
că toţi membrii Forţelor de Apărare au acum dreptul de a cunoaşte informaţiile
conţinute în dosarele lor personale;
- ca rezultat al observaţiilor şi constatărilor făcute de Ombudsman cu ocazia
examinării unor cazuri, şeful Marelui Stat Major a fost de acord să se iniţieze o
procedură de revizuire a sistemului actual de înregistrare a rapoartelor de evaluare
pentru personalul angajat;
- Ombudsmanul a admis 74% din petiţiile înregistrate;
- Ombudsmanul a efectuat un audit cu privire la adoptarea şi punerea în aplicare
a recomandărilor emise, referitoare la practicile şi procedurile în cadrul Forţelor de
Apărare, derulate de la începutul înfiinţării instituţiei;
- controalele financiare interne efectuate în cadrul Biroul Ombudsmanului
pentru Forţele de Apărare au avut rezultate satisfăcătoare;
- Ombudsmanul a fost invitat să prezinte o adresă la conferinţa de lansare a
Instituţiilor Militare ale Ombudsmanului, eveniment organizat la Berlin de Comisarul
Parlamentului German pentru Forţele Armate;
- deşi legea de organizare din 2004 împiedică instituţia ODF să iniţieze anchete
în domeniul pensiilor, 6 astfel de petiţii au fost adresate Ombudsmanului în cursul
anului 2009; în acest context, Ombudsmanul pentru Forţele de Apărare a colaborat cu
Ombudsmanul pentru Pensii, domnul Paul Kenny, în vederea stabilirii rapide a unor
remedii pentru cei nemulţumiţi de acordarea pensiilor militare.
Statisticile incluse în acest raport anual oferă o imagine clară asupra activităţii
Ombudsmanului pentru Forţele de Apărare din cursul anului 2009. Peste 100 de cazuri
au fost atent examinate, fiind întocmite 30 de rapoarte finale. Aceste statistici confirmă
rolul central pe care ODF îl joacă în soluţionarea plângerilor referitoare la Forţele de
Apărare, evidenţiind faptul că, după doar patru ani de funcţionare, ODF a câştigat
încrederea membrilor şi a foştilor membri ai Forţelor de Apărare, în ceea ce priveşte
soluţionarea independentă şi imparţială a cazurilor pe care le reclamă.
În 2009, o serie de recomandări emise de Ombudsman în cadrul rapoartelor
finale au fost acceptate de către către Ministrul Apărării şi de către alte autorităţi
militare. Spre exemplu, s-a convenit recurgerea la un tabel sau la o matrice disponibilă
celor care susţin un interviu, astfel încât toţi candidaţii să poată cunoaşte în mod
obiectiv măsura performanţei lor.
În prezentul raport se arată că activitatea unui mediator nu se rezumă la emiterea
unor recomandări în cazuri individuale. Astfel, Ombudsmanul consideră că înfiinţarea
acestei instituţii a atras în mod considerabil interesul internaţional al celor implicaţi în
soluţionarea justă a litigiilor cu specific militar. Pentru unele ţări, în care protecţia
libertăţilor fundamentale şi a drepturilor membrilor forţelor armate nu este avansată,
prezenţa unui Ombudsman independent are multe implicaţii. Eficienţa Biroului ODF
vizează, în esenţă, interesul acelor jurisdicţii care se confruntă cu provocări legale şi
instituţionale legate de conceptul de supraveghere independentă a procedurilor şi
practicilor de administrative militare.
În ceea ce priveşte procedura de soluţionarea a petiţiilor, în raport se arată că,
înainte ca un membru al Forţelor de Apărare să se adreseze Ombudsmanului, acesta
trebuie mai întâi să urmeze procedura stabilită prin Legea apărării din 1954, respectiv să
se adreseze Departamentului Forţelor de Apărare pentru Îndreptarea Greselilor (RoWs).
Legea din 2004 pentru înfiinţarea Ombudsmanului impune ca atât
Ombudsmanul pentru Forţele de Apărare, cât şi Ministrul Apărării să fie sesizaţi în scris
printr-un formular numit „notificare a petiţiei” (NOC).
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Acest mecanism asigură mijloace eficiente de supraveghere şi control a tuturor
petţiilor înregistrate.
Astfel, în cursul anului 2009, Ombudsmanul a fost notificat cu privire la 84
sesizări, dintre care: 15 îi erau direct adresate; 16 au fost soluţionate intern prin
procedura RoWs; 51 petiţii erau încă în curs de soluţionare la Departamentul RoWs, la
data de 31 decembrie 2009; 2 cazuri au fost închise ca fiind prescrise.
Faţă de anii anteriori, în 2009 s-a înregistrat o scădere a numărului cererilor
înregistrate, dovedind că reformele administrative ale anumitor practici, care au fost
cauza multor nemulţumiri din trecut, au fost puse în aplicare ca urmare a
recomandărilor Ombudsmanului.
Cât priveşte petiţiile adresate Ombudsmanului, se arată că foştii membri ai
Forţelor de Apărare pot să nu recurgă la procedura RoWs, adresându-se direct
Ombudsmanului, dacă dovedesc că aveau calitatea de membru al Forţelor Apărării la
data încălcării drepturilor lor, precum şi faptul că persoana împotriva căreia se face
plângerea a fost, de asemenea, membru la acea dată. În plus, aceştia trebuie să sesizeze
Ombudsmanul nu mai târziu de 12 luni de la data la care s-a produs încălcarea ori data
la care au luat cunoştinţă despre aceasta.
Examinarea unei petiţii adresate Ombudsmanului pacurge 4 etape principale:
1. Examinarea preliminară urmăreşte stabilirea faptului că petiţia se încadrează în
cerinţele legii şi, totodată, că aceasta face obiectul de activitate al instituţiei.
2. Investigarea detaliată a cazului în vederea stabilirii elementelor de fapt, luând
în considerare argumentele propuse pentru şi împotriva plângerii.
3. Elaborarea
unui
Raport
Preliminar
(PVR),
care
stabileşte
concluziile preliminare şi poate conduce la necesitatea obţinerii unor clarificări
şi documente justificative. În anul 2009, Ombudsmanul a întocmit 38 de
Rapoarte Preliminare.
4. Întocmirea Raportului Final, în care se consemnează constatările investigaţiei şi
recomandările emise. Acesta se trimite ulterior Ministrului Apărării, Şefului
Statului Major, petiţionarului, precum şi oricărei persoane care, potrivit
aprecierii Ombudsmanului, trebuie să ia cunoştinţă despre cele stabilite. În anul
2009, Ombudsmanul a întocmit 31 Rapoarte Finale.
Referitor la personalul de conducere din cadrul Ombudsmanului pentru Forţele
Apărării, sunt menţionaţi 1 ofiţer de anchetă, 1 administrator de caz şi 1 asistent
clerical.
La finele raportului, sunt prezentate studii ale unor cazuri investigate de
Ombudsman în cursul anului 2009.
Elena Anghel, expert
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MEDIATORUL ORAŞULUI PARIS
Raport anual 2010
- Sinteză Dacă activitatea Mediatorului oraşului Paris, în anul 2009 a cunoscut un
progres fără precedent, potrivit raportului anului trecut, anul 2010, cu 1109 noi petiţii
transmise mediatorului, s-a situat cu uşurinţă deasupra acestui nivel.
An după an, această tendinţă observată este confirmată în avantaje: utilizatorii
au privilegiul de a se întâlni cu un reprezentant al mediatorului în primăriile de
arondisment, în Punctele de acces la drept – PAD şi în Casele de justiţie şi de drept MJD), pentru a depune cererea de mediere. Prin această modalitate se ajunge la aproape
jumătate (48%) din recursuri (recurs la medierea municipală). Dacă permanenţa
reprezentanţilor mediatorului (48,87%), reprezintă principala modalitate prin care
utilizatorii apelează la serviciile acestuia, cererile adresate acestuia prin poştă (34,17%)
constituie cel de al doilea mod de sesizare, urmat de cererile adresate prin internet
(16,95%).
Anul acesta, problema locuinţei figurează în partea de sus a cererilor transmise
mediatorului. Reclamaţiile privind taxa de închiriere, conflictele de vecinătate,
nefuncţionalitatea accensoarelor în locuinţele sociale, insalubritatea parcurilor, au făcut
de asemenea obiectul procedurii de mediere.
Pe ansamblu, reclamaţiile instrumentate, aproape 62% din recursuri, au fost
rezolvate în avantajul, total sau parţial al reclamantului.

▲Doamna Claire Brisset, Mediatorul oraşului Paris
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Cererile inadmisibile, acelea care nu au putut face obiectul niciunei reorientări
către o altă instituţie de mediere (Mediatorul Republicii, Mediatorii Serviciilor Publice,
Apărătorul Copiilor) sau unei structuri de informare şi consiliere, sunt tot mai puţine.
Acest rezultat pozitiv se datorează eforturilor întreprinse de către Mediator prin
explicarea rolului medierei pariziene în presa locală şi cu ocazia reuniunilor periodice
organizate în cadrul primăriilor de arondisment.
Atunci când, diferendul prin care a fost sesizat, nu este de domeniul său,
Mediatorul se obligă, în măsura în care acest lucru este posibil, să transmită reclamaţia
către un alt partener de discuţii şi să informeze şi utilizatorul. Reclamaţia, în acest caz,
este instrumentată de un alt serviciu de mediere instituţional care comunică cu
Mediatorul oraşului Paris, informându-l despre rezultatul demersurilor întreprinse.
O reclamaţie adresată Mediatorului se soluţionează, în medie, în două luni şi
jumătate. Cu toate acestea, întârzierea este foarte variată, în funcţie de complexitatea
cauzei şi de numărul de instituţii la care se intervine, pentru un singur dosar.
Locuinţa rămâne unul dintre subiectele de preocupare a majorităţii
parizienilor. Printre problemele adresate Mediatorului figurează cererile de locuinţă şi
schimburile de locuinţă, cereri pentru a căror rezolvare mediatorul nu are competenţă.
Dar un număr important de petiţii privesc schimbarea contratului de închiriere,
conflictele de vecinătate, mediul de locuit (factori dăunători, insalubritatea),
schimburile locative, litigiile cu locatorul. În vederea soluţionării pe cale amiabilă a
acestor diferende, Mediatorul colaborează cu Prefectura de Poliţie din Paris. Atribuirea
unei locuinţe sociale este efectuată după o procedură specifică şi întotdeauna este
individuală şi nominală, fiind reînnoită în fiecare an.
Mediatorul oraşului Paris acordă o atenţie deosebită dificultăţilor speciale cu
care se confruntă persoanelor cu handicap. Acţiunile întreprinse de către Mediator,
cuprinse în raportul de activitate pe anul 2009, s-au îmbunătăţit în acest an.
Timpul de instrumentare a reclamaţiilor privind reţeaua de drumuri publice şi
a circulaţiei a cunoscut o uşoară creştere (de la 63 la 80 de zile în medie). Această
variaţie se explică prin introducerea unei noi proceduri pentru soluţionarea sezizărilor
Velib, de acum transferate "Misiunii Velib" din cadrul Direcţiei de drumuri publice şi
de călătorii (DVD).
Costurile de închiriere sunt la originea numeroaselor litigii între locatori şi
chiriaşi, şi fac obiectul cererilor adresate mediatorului. În acest an o atenţie deosebită a
fost acordată problemei ascensoarelor şi tarifelor la apă. Legea Robin din iulie 2003 a
mandatat renovarea ascensoarelor până în anul 2010, 2013 sau 2018, în funcţie de
riscurile implicate.
Petiţiile în domeniul resurselor umane a crescut între 2009 şi 2010 cu 64%.
Sunt în principal aduse la cunoştinţa mediatorului, problemele cu care se confruntă
persoanele care nu au muncă de birou, cele care revin la serviciu fie după concediu de
boală, fie în poziţia de disponibilitate, detaşare, sau de pensionare. Mediatorul salută
reorganizarea la sfârşitul anului 2010 a circuitelor pentru prelucrarea cazurilor de şomaj
în oraşul Paris şi crearea unui serviciu de telefonie special, care va permite oricărui
agent privat de a fi informat de către un manager competent. Persoanele responsabile de
aceste dosare vor primi informaţii suplimentare din 2011. În acelaşi timp, agenţii sunt
pe de deplin informaţi înainte de sfârşitul contractului lor, privind procedura.
Petiţiile în domeniul hărţuirii şi discriminării sunt investigate de către un medic
de medicina muncii, şi, dacă este necesar, prezentate într-o comisie (aproximativ 20%
din reclamaţii). O analiză privind admisibilitatea primirii dosarelor este dată în funcţie
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de competenţă, de un act doveditor de servicii medicale, precum şi pe criteriile privind
prezumarea unei situaţii de hărţuire sau discriminare.
Mediatorul şi-a concentrat, de asemenea, atenţia asupra problemelor cu care se
confruntă persoanele în vârstă. La Paris, 30 000 de persoane primesc alocaţie, dar un
număr de persoane în vârstă, cu nevoi speciale, de peste 60 de ani nu beneficiază de
aceasta, făcând cerere în acest sens.
Mediatorul oraşului Paris a cerut Centrului de Cercetare pentru Studierea şi
Observarea Condiţiilor de Viaţă (CREDOC) un studiu despre necesităţile persoanelor în
vârstă din Paris, pentru a aprecia gradul de informaţie, opinia privind serviciile dedicate
şi înţelegerii limitelor de întreţinere acasă.
Mediatorul oraşului Paris face parte din asociaţia Clubul Mediatorilor Serviciilor
Publice care a fost înfiinţată prin Legea nr. 1901, unde este membru activ. Mediatorii
reuniţi în această asociaţie împărtăşesc aceleaşi valori şi principii de acţiune, respectiv
imparţialitatea, independenţa echitatea, confidenţialitatea şi gratuitatea.
Luiza Portase, expert
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IMPLICAREA AVOCATULUI POPORULUI ÎN
MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE ŞI INTERNE ÎN PERIOADA
IANUARIE – MARTIE 2011
Pe plan extern
■ Instituţia Avocatul Poporului a continuat colaborarea cu Ombudsmanul
European pentru realizarea schimbului de experienţă şi informaţii specifice activităţii
desfăşurate şi a transmis, în vederea publicării în următorul număr al Buletinului
Ombudsmanilor Europeni, articole cu următoarele titluri:
- Implicarea instituţiei Avocatului Poporului în protecţia socială a persoanelor
vârstnice;
- O nouă provocare pentru instituţia Avocatul Poporului – copiii cu dificultăţi
financiare;
- Biroul Teritorial Craiova al instituţiei Avocatul Poporului se implică în
ajutorarea unor familii aflate în dificultate;
- Avocatul Poporului sprijină cadrele militare în rezolvarea problemelor cu care
se confruntă.

Întâlnirea dintre domnul prof. Nikiforos Diamandouros, Ombudsmanul European, şi
domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, cu prilejul invitaţiei adresată
oaspetelui la instituţia Avocatul Poporului din România
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*
*
*
■ În luna mai 2010, Ombudsmanul European a lansat o consultare referitoare
la un set de principii etice pentru funcţionarii UE. Rezultatele consultării
ombudsmanilor naţionali au fost incluse într-un raport. Raportul cuprinde punctele de
vedere ale ombudsmanilor naţionali, lista documentelor şi instrumentelor menţionate în
răspunsurile acestora, cât şi instituţiile consultate.
Instituţia Avocatul Poporului a primit din partea Ombudsmanului European un
proiect de declaraţie privind principiile serviciului public.
Proiectul de declaraţie privind principiile serviciului public a fost publicat pe
site-ul Ombudsmanului European, împreună cu materialul transmis ombudsmanilor
naţionali şi raportul cu punctele de vedere ale acestora. Pentru finalizarea declaraţiei
privind principiile serviciului public pentru funcţionarii UE sunt binevenite comentariile
din partea opiniei publice, cât şi a instituţiilor, organismelor şi agenţiilor UE.
În vederea sprijiniri activităţii Ombudsmanului European şi pentru ca Raportul
referitor la consultarea ombudsmanilor naţionali privind principiile etice pentru
funcţionarii publici să fie accesibil unui număr cât mai mare de cetăţeni, pe site-ul
instituţiei Avocatul Poporului a fost creat un link direct către pagina de internet a
Ombudsmanului European.
Pe plan intern
Pe plan intern, s-a încercat o mai largă mediatizare a atribuţiilor instituţiei, prin
participarea la diverse acţiuni.
■ În data de 18 ianuarie 2011, a avut loc la Hotel Capital Plaza din Bucureşti,
Reuniunea instituţiilor şi organizaţiilor active în domeniul justiţiei juvenile,
eveniment organizat de Salvaţi Copiii România şi Direcţia Probaţiune din cadrul
Ministerului Justiţiei. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Mihail
Gondoş, adjunct al Avocatului Poporului.
*
*
*
■ În data de 27 ianuarie 2011, a avut loc la sediul Departamentului pentru
Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României o întrevedere privind dialogul
instituţional pe tema implementării şi monitorizării Cartei europene a limbilor
regionale sau minoritate. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Dorel
Bahrin, consilier.
*
*
*
■ În data de 27 ianuarie 2011, a avut loc la Hotel Ramada Majestic din
Bucureşti, Conferinţa de lansare a documentului „Analiza vulnerabilităţilor
sistemului judiciar român. Soluţii şi propuneri de modernizare”, organizată de
Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională - Eleutheria, în parteneriat cu Fundaţia
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Konrad Adenauer Stiftung. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Magda
Ştefănescu, consilier.
*
*
*
■ În data de 24 ianuarie 2011, au avut loc manifestările prilejuite de sărbătorirea
Zilei Unirii Principatelor Române şi depunerea de coroane la monumentul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei Române. Instituţia Avocatul
Poporului a fost reprezentată de Mihail Gondoş, adjunct al Avocatului Poporului şi
Dorel Bahrin, consilier.
*
*
*
■ În data de 22 februarie 2011, a avut loc la Cercul Militar Naţional, prezentarea
Raportului de activitate pentru anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Valer Dorneanu, adjunct al
Avocatului Poporului.
*
*
*
■ În data de 17 martie 2011, a avut loc la Hotelul Howard Johnson din Bucureşti,
întâlnirea reprezentanţilor părţii române cu delegaţia Consiliului Europei privind prima
vizită de monitorizare referitoare la aplicarea de către România a prevederilor Cartei
europene a limbilor regionale sau minoritare. Instituţia Avocatul Poporului a fost
reprezentată de Dorel Bahrin, consilier.
*
*

*

■ În data de 21 martie 2011, a avut loc la Sala Teatrului Foarte Mic, o dezbatere
pe tema problematicii discriminării rasiale, organizată de Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, cu ocazia sărbătorii Zilei Internaţionale de luptă pentru
eliminarea discriminării rasiale. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de
Erzsebet Dane, adjunct al Avocatului Poporului.

Andreea Băicoianu, consilier
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Cătălina Matei, expert
Ioan Popa, expert
Maria Bucur, expert
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