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Avocatul Poporului și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Copil, protocol de colaborare privind activitatea de prevenire a torturii în 

locurile de detenție    
 
 
 

Avocatul Poporului și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 

(FONPC) au încheiat, în 2 august 2017, un protocol de colaborare privind desfășurarea 

activității de prevenire a torturii în locurile de detenție în care sunt plasați minori. La 

ceremonia de semnare a documentului au participat Avocatul Poporului, domnul Victor 

Ciorbea, doamna Magda Ștefănescu, adjunct al Avocatului Poporului, doamna Mihaela Sârbu, 

consilier, domnul Bogdan Simion, președinte FONPC, doamna Ramona Gotteszman din 

partea Asociației Concordia, doamna Daniela Maria Gheorghe, director executiv în cadrul 

FONPC, doamna Gabriela Udrea, asistent de proiect în cadrul FONPC, doamna Nicoleta 

Moldovanu, director dezvoltarea programe în cadrul Asociației SOS Satele Copiilor și 

doamna Laura Sava Ghica din cadrul Fundației Terre des Hommes. 

 

      Documentul prevede, între altele, că activitatea reprezentanților desemnați de către 

FONPC se desfăşoară în condiţii de imparţialitate şi independenţă, în limitele obiectivelor 

stabilite de către Avocatul Poporului pentru realizarea vizitei în locurile de detenție şi în acord 

cu membrii echipei de vizitare. Dacă situaţia o impune, în timpul vizitei, echipa de vizitare 

poate adăuga obiective suplimentare cu acordul membrilor săi. Avocatul Poporului va asigura 

independenţa reprezentanţilor FONPC, care participă ca membri în echipele de vizitare a 

locurilor de detenţie şi care acţionează în limitele obiectivelor stabilite de Avocatul Poporului 

pentru realizarea vizitei. În document se mai precizează faptul că părțile se vor informa 

reciproc cu privire la practica instanţelor naţionale ori europene în materia prevenirii torturii şi 

a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie.  
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