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Precizări privind organizarea evenimentelor legate de Adunarea Generală 
a Institutului European al Ombudsman-ului și sărbătorirea a două decenii 

de la înființarea instituției Avocatul Poporului     
 
 
 
 

În legătură cu știrile apărute în presă referitoare la organizarea în luna 

septembrie a unei serii de evenimente legate de sărbătorirea a două decenii de la 

înființarea instituției Avocatul Poporului, facem următoarele precizări: 

 

În perioada 20-23 septembrie 2017, Avocatul Poporului va fi gazda și 

organizatorul a trei evenimente internaționale, respectiv Adunarea Generală a 

Institutului European al Ombudsman-ului, Consiliul de Administrație al 

aceluiași Institut, precum și Conferința Internațională dedicată Drepturilor 

Omului. În plus, dat fiind faptul că în acest an se împlinesc 20 de ani de la 

crearea instituției Avocatul Poporului, va fi organizată și o cină festivă, la care 

sunt invitați, între alții, reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, dar și 

oaspeți de la instituțiile Ombudsman din Europa și din lume. Considerăm 

regretabil că reprezentanții mass-media au omis, în materialele de presă, cele trei 

evenimente internaționale majore care vor avea loc în perioada sus-menționată. 

La aceste evenimente vor participa, pe lângă cei 150-200 de delegați străini, și 

Ombudsmani din conducerea Institutului Internațional al Ombudsman-ului, 

precum și ai Asociației Mediatorilor și Ombudsmanilor Francofoni. 

 

 Faptul că România, prin instituția Avocatul Poporului, va fi gazda 

evenimentelor sus-menționate, reprezintă un moment important, iar poziția 
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Avocatului Poporului în plan internațional va fi întărită. În plus, evenimentele 

vor genera un amplu schimb de experiență benefic întăririi scopului pentru care 

a fost înființat Avocatul Poporului: apărarea drepturilor și libertăților 

persoanelor fizice în raport cu instituțiile și autoritățile publice. În context, 

trebuie spus că întărirea colaborării Avocatului Poporului cu instituțiile 

Ombudsman din Europa are un scop precis, respectiv protecția drepturilor 

cetățenilor români care lucrează sau se află în state de pe continentul european. 

Iar exemplele implicării Avocatului Poporului nu lipsesc. Amintim numai 

sesizarea din oficiu în cazul unor cetățeni români exploatați la ferme din Italia. 

 

Merită subliniat faptul că, în cazul organizării unor evenimente cu 

caracter internațional, protocolul specifică faptul că, pentru a fi o gazdă bună, 

este de dorit ca organizatorul să ofere oaspeților mici cadouri și să organizeze 

unul sau mai multe evenimente de relaxare (vizitarea unor obiective turistice, 

cină festivă etc.). Trebuie precizat că transportul și cazarea sunt în sarcina 

oaspeților străini. 

 

Cât privește aspectul legat de cheltuieli, este important de reținut că 

HG nr. 402/ 31 mai 2017 nu a fost emisă pentru suplimentarea bugetului 

Avocatului Poporului. Plata cheltuielilor legate de evenimente se va face din 

economiile realizate la alte articole bugetare ale instituției Avocatul 

Poporului, iar cheltuielile efective vor fi mult mai reduse, sumele prevăzute 

în HG nr. 402/31 mai 2017 fiind cele maximale.  
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