
                 
ANEXA Nr. 8  

ANCHETELE EFECTUATE 
 
 
Nr. 
crt.  

Obiectul anchetei efectuate Nr. 
anchete 
efectuate 

Autoritatea 
administraţiei 
publice la care s-a 
efectuat ancheta 

Rezultatele 
anchetei 
efectuate 

1.  Modul de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea si acordarea unor 
drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului 
Muncii în perioada 1950-1961 

3 - Unitatea militară 
02405 Piteşti,  
- Ministerul Apărării 
Naţionale;  
- Arhivele Naţionale  
- Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor; 
- Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 
- Ministerul 
Transporturilor, 
Construcţiilor şi 
Turismului. 

Recomandări 
către 
instituţiile 
implicate  

2.  Verificarea unor petiţii prin care 
era sesizată săvârşirea unor 
abuzuri faţă de  deţinuţi de către 
funcţionarii din administraţia 
publică sau poliţişti;  
 
 

2 -Inspectoratul General 
de Poliţie şi secţii de 
poliţie;  
- Direcţia Generală a 
Penitenciarelor, 
-Penitenciarele Rahova, 
Jilava şi Poarta Albă. 

Raport special 

3.  Constatarea modului în care sunt 
respectate drepturile unor deţinuţi 
de a beneficia de asistenţa 
medicală şi de hrană.  
 

1 - Direcţia Generală a 
Penitenciarelor,  
- Penitenciarele 
Rahova, Jilava şi Poarta 
Albă 

Raport special 

4. Verificarea unor petiţii prin care 
era sesizată încălcarea 
principiului egalităţii în drepturi a 
cetăţenilor de către funcţionarii 
din administraţia publică. 

2 - Primăria municipiului 
Călăraşi  
- Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Recomandări 
către 
instituţiile 
implicate 

 
5.  

Verificarea modului în care 
stabilite şi plătite pensiile 
cuvenite unor persoane fizice, în 
contextul dreptului persoanei 
vătămate de o autoritate publică, 
prevăzut de art. 52 din Constituţie 
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- Casa Naţională de 
Pensii şi casele de pensii 
ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 

Soluţionarea 
petiţiilor 

6.  Verificarea modului în care sunt 1 Direcţia de Muncă şi Soluţionarea 



 2

respectate drepturile prevăzute de 
Decretul-Lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri  

Solidaritate Socială  
   Dolj 

petiţiilor 

7. Respectarea drepturilor copilului 12 - Centrul de Plasament 
nr. 11 Bărăganu, judeţul 
Brăila;  
- Centrul de Recuperare 
şi reabilitare pentru 
copii cu handicap şi 
handicap sever Oraviţa, 
judeţ Caraş – Severin;  
- Centrul de Plasament 
“Sf.Elisabeta”Caracal, 
judeţul Olt;  
-Centrul de zi 
“Cristina”, municipiul 
Caracal, judeţul Olt;  
- Centrul de plasament 
“Sf. Ioachim şi Ana”, 
municipiul Slatina, 
judeţul Olt;   
-Centrul de recuperare a 
copilului cu handicap 
Băbeni, judeţul Vâlcea; 
-Centrul de recuperare şi 
reabilitare 
neuropsihiatrică pentru 
adulţi din comuna 
Băbeni;  
- Casa “Pinochio”, 
comuna Băbeni, judeţul 
Vâlcea;  
- Centrul de servicii 
comunitare din 
municipiul Râmnicu-
Vâlcea;  
- Şcoala profesională 
pentru copii cu handicap 
mediu din comuna 
Costeşti, judeţul Vâlcea. 

Soluţionarea 
petiţiilor 

 TOTAL 23   
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