
  ANEXA NR.7 

ANCHETELE EFECTUATE 

Nr. 

crt. 

Obiectul anchetei 

efectuate 

Nr. de 

anchete 

efectuate 

Autoritatea 

administraţiei publice la 

care s-a efectuat ancheta 

Rezultatele anchetelor 

efectuate 

1. Respectarea 

dreptului de 

proprietate privată 

 

2 Primăria Municipiului 

Turda 

 

Primăria comunei Finta, 

judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Poseşti, judeţul Prahova 

Nu s-au confirmat aspectele 

prezentate de petenţi 

 

- Confirmarea aspectelor 

prezentate de către petent 

- Informarea petentului în 

privinţa faptului că nu se 

pot efectua puneri în posesie 

pe terenul solicitat 

 

- Confirmarea aspectelor 

prezentate de petentă 

- Convocarea petentei 

pentru întocmirea 

procesului-verbal de punere 

în posesie 

2. Respectarea 

dreptului de 

proprietate privată şi 

a dreptului de 

petiţionare 

3 Primăria Municipiului 

Bucureşti (2) 

 

 

 

 

Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea 

- Confirmarea aspectelor 

semnalate de către petenţi 

în sensul tergiversării 

soluţionării notificărilor 

formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 

 

- soluţionarea cererii 

petentului în sensul emiterii 
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1

Proprietăţilor în termen de o lună a 

titlului de despăgubire 

3. Respectarea 

dreptului de 

proprietate privată şi 

dreptului persoanei 

vătămate de o 

autoritate publică 

11 

 

Primăria comunei 

Mărgău, judeţul Cluj 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Cotmeana, judeţul Argeş 

 

 

Primăria Municipiului 

Bucureşti – Direcţia 

juridic, contencios şi 

legislaţie (2) 

 

 

 

Primăria comunei Roşia, 

judeţul Sibiu 

 

 

 

Primăria comunei Vedea, 

judeţul Argeş 

Primăria Municipiului 

Bucureşti (2) 

Confirmarea aspectelor 

sesizate de petent şi 

soluţionarea favorabilă a 

cererii de atribuire a 

terenului  

 

Confirmarea aspectelor 

sesizate de petent şi 

emiterea unei recomandări 

 

Confirmarea aspectelor 

semnalate de către petenţi 

în sensul tergiversării 

soluţionării notificărilor 

formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 

 

- Confirmarea aspectelor 

sesizate de către petent 

- Emiterea unei 

recomandări 

 

Nu s-au confirmat aspectele 

semnalate de către petent 

Confirmarea aspectelor 

semnalate de către petenţi, 
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2

 

 

 

 

Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea 

Proprietăţilor  

 

Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea 

Proprietăţilor 

 

 

Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea 

Proprietăţilor  

 

în sensul tergiversării 

soluţionării notificărilor 

formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 

 

- Transmiterea răspunsului 

- Propunerea de emitere a 

unei recomandări 

 

Nu s-au confirmat aspectele 

semnalate de către petent; 

dosarul acestuia era 

incomplet 

 

- Identificarea stadiului de 

soluţionare a dosarului 

petentei       

- Informarea acesteia cu 

privire la faptul că 

hotărârile de validare din 

partea Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea 

Proprietăţilor se vor 

transmite la domiciliul 

beneficiarilor 

 

4. Respectarea 

dreptului de 

proprietate şi a 

1 Instituţia Prefectului 

Judeţul Ilfov 

- Confirmarea aspectelor 

prezentate de către petent 

în sensul tergiversării 
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dreptului la 

informaţie 

 

soluţionării cererii sale de 

punere în posesie - Emiterea 

unei recomandări către 

Primarul comunei Afumaţi, 

judeţul Ilfov 

5. Respectarea 

dreptului la nivel de 

trai, a dreptului de 

petiţionare şi a 

dreptului persoanei 

vătămate de o 

autoritate publică 

1 Casa Locală de Pensii 

Sector 1 Bucureşti  

 

Casa Locală de Pensii 

Sector 1 a dat curs 

sesizărilor făcute de 

Avocatul Poporului şi a 

soluţionat cazurile 

semnalate de petenţi 

6. Respectarea 

dreptului la nivel de 

trai şi a dreptului de 

petiţionare  

2 Casa Locală de Pensii 

Sector 6 Bucureşti 

 

Casa de Pensii a 

Municipiului Bucureşti 

Nu s-au confirmat aspectele 

prezentate de către petentă 

 

- Constatarea tergiversării 

soluţionării cererii 

petentului  

- Emiterea unei 

recomandări  

7. Respectarea 

dreptului la nivel de 

trai şi a dreptului 

persoanei vătămate 

de o autoritate 

publică 

1 Casa de Pensii a 

Municipiului Bucureşti 

Confirmarea susţinerilor 

petentului 

Emiterea a două decizii de 

revizuire a drepturilor de 

pensie comunitară 

8. Respectarea 

dreptului la ocrotirea 

sănătăţii şi a 

1 Direcţia de Sănătate 

Publică a Municipiului 

Bucureşti 

Confirmarea lipsei 

răspunsului către petentă, 

precum şi a dificultăţilor 
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dreptului de 

petiţionare 

existente în legătură cu 

funcţionarea comisiei de 

monitorizare şi competenţă 

profesională pentru cazurile 

de malpraxis 

9. Verificarea modului 

în care este respectat 

dreptul la ocrotirea 

sănătăţii şi a 

protecţiei copiilor şi a 

tinerilor 

1 Centrul de plasament  

nr.8 „Speranţa” – 

Huedin, judeţul Cluj 

- Constatarea neglijenţei în 

activitatea angajaţilor 

Centrului de plasament nr.8

- dispunerea de către 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului                  

a unor măsuri de 

sancţionare a angajaţilor 

Centrului 

10. Respectarea 

dreptului la ocrotirea 

sănătăţii, a dreptului 

la informaţie, a 

dreptului de 

petiţionare, secretului 

corespondenţei şi a 

nivelului de trai 

1 Penitenciarul de maximă 

siguranţă Craiova 

- S-au confirmat aspectele 

referitoare la nerespectarea 

dreptului de petiţionare 

întrucât autorităţile sesizate 

nu au răspuns la petiţiile 

adresate 

- Nu s-au confirmat 

susţinerile petentului 

referitoare la calitatea vieţii 

carcerale 

- Includerea în „mapa 

documentară de cameră” a 

Legii nr. 35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea 
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instituţiei Avocatul 

Poporului 

11. Respectarea egalităţii 

în drepturi, a 

prevederilor 

tratatelor 

internaţionale 

privind drepturile 

omului şi accesul la 

justiţie 

1 Direcţia Relaţii 

Consulare din cadrul 

Ministerului Afacerilor 

Externe 

 

Nu s-au confirmat aspectele 

sesizate de către petenţi, 

aceştia neavând cereri de 

redobândire a cetăţeniei 

înregistrate la Ministerul 

Afacerilor Externe 

12. Respectarea 

dreptului la 

informaţie şi a 

dreptului persoanei 

vătămate de o 

autoritate publică 

1 Inspectoratul Teritorial 

de Muncă al 

Municipiului Bucureşti 

Nu s-au confirmat aspectele 

sesizate de petent 

 

13. Respectarea 

dreptului la muncă şi 

protecţia socială a 

muncii 

1 Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de 

Muncă 

Clarificarea aspectelor 

semnalate de petent, în 

sensul constatării 

imposibilităţii legale de 

afiliere retroactivă la 

sistemul asigurărilor de 

şomaj din România 

15. Respectarea 

dreptului de 

petiţionare 

2 Ministerul Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti 

 

 

 

Casa Locală de Pensii 

Clarificarea stadiului de 

soluţionare a cererii de 

redobândire a cetăţeniei 

române 

 

- Emiterea deciziei de debit   
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Sector 6 Bucureşti - Formularea unui răspuns 

către instituţia Avocatul 

Poporului, prin care a fost 

explicată situaţia concretă a 

dosarului de pensie al 

petentului 

TOTAL 30   
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