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Drept la replică - Avocatul Poporului la Satu Mare 
 
 În data de 14 decembrie 2011, în Gazeta de Nord Vest a fost publicat un 
articol intitulat „Avocatul Poporului n-a făcut mulţi purici la Satu Mare”, articol 
în care se relatează faptul că „numai 11 sătmăreni s-au înscris la audienţele 
organizate ieri de reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al Avocatului Poporului 
la Satu Mare”.  

Precizăm că reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al Avocatului Poporului 
au acordat 23 de audienţe în data de 13 decembrie 2011, la Satu Mare.  

Cu acest prilej, dorim să aducem la cunoştinţa opiniei publice faptul că Biroul 
Teritorial Oradea al Avocatului Poporului va acorda audienţe sătmărenilor în mod 
regulat, o dată pe lună, între orele 10 - 15, în sala mică de şedinţe a Consiliului 
Judeţean.  

După numirea în funcţia de Avocat al Poporului a prof. univ. dr. Gheorghe 
Iancu, în data de 27 septembrie 2011, activitatea instituţiei are o nouă orientare, 
conform principiul „Avocatul Poporului către cetăţeni şi nu neapărat cetăţenii către 
Avocatul Poporului”. Astfel, în continuare instituţia va acorda aceeaşi atenţie petiţiilor 
primite din partea cetăţenilor, dar o atenţie mai mare autosesizărilor, anchetelor 
proprii, controalelor prealabile, rapoartelor speciale, recomandărilor, sesizărilor şi 
punctelor de vedere adresate Curţii Constituţionale, acţiunilor în contencios 
administrativ şi recursurilor în interesul legii formulate la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.   

Totodată, vă invităm să vizitaţi noua pagină de internet a instituţiei, şi anume 
http://avpoporului.ro/, unde veţi găsi informaţii atât despre activitatea instituţiei, cât 
şi despre posibilităţile legale şi constituţionale pe care aceasta le are.  

Avocatul Poporului doreşte o relaţie strânsă cu mass-media, deoarece aceasta 
este principalul mijloc de acţiune al unei instituţii care apără drepturile şi libertăţile 
persoanelor fizice. În acest scop, Avocatul Poporului a început o intensă campanie de 
promovare în întreaga ţara, va avea întâlniri cu jurnaliştii din presa locală, în toate 
oraşele mari ale ţării. De asemenea, Avocatul Poporului are încredere că va primi din 
partea jurnaliştilor tot  sprijinul necesar pentru a face cunoscute atât drepturile şi 
libertăţile persoanelor fizice, cât şi posibilităţile instituţiei Avocatul Poporului de a le 
apăra.     

        Erzsébet Dáné 
 
       Adjunct al Avocatului Poporului 

Bucureşti, 20 decembrie 2011 
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