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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului în 

Trimestrul al  III-lea al anului 2017 
 

 

 Statistic, activitatea instituţiei Avocatul Poporului în Trimestrul al III-lea al anului 

2017, se prezintă astfel: 

 

Au fost acordate 2890 audienţe, dintre care 274 la sediul central şi 2616 la 

birourile teritoriale. 

De asemenea, au fost soluționate, potrivit competenței legale, 2339 petiţii. Dintre 

acestea, 771 petiţii au fost soluţionate de către birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul 

Poporului din Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Cluj-Napoca, Galaţi, Iaşi, 

Suceava, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Târgu-Mureş şi Timişoara, restul de 1568 fiind 

soluționate la sediul central. 

 

 Au fost efectuate 35 anchete, privind: dreptul de proprietate privată și dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Primăria comunei Ungureni, județul 

Bacău; protecția persoanelor cu handicap și dreptul persoanei vătămate de o autoritate 

publică, la Primăria comunei Berești Bistrița, județul Bacău, Primăria Dărmănești, județul 

Bacău și Primăria Municipiului Buzău; dreptul de proprietate privată și dreptul de 

petiționare, la: Primăria comunei Părău, județul Brașov și Primăria comunei Șinca, județul 

Brașov; dreptul la ocrotirea sănătății, la: Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Bacău, 

Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin și Penitenciarul Slobozia; dreptul la viață și la 

integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea sănătății, la: Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Craiova și Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sf. Ioan” din 

Municipiul București; dreptul la pensie și dreptul de petiționare, la Casa Județeană de 

Pensii Bihor; accesul liber la justiție și dreptul persoanei vătămate de o autoritate 

publică, la Penitenciarul Ploiești; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, dreptul 

la ocrotirea sănătății și protecția persoanelor cu handicap, la: Unitatea de Asistență 

Medico-socială „Carmen Sylva” Broșteni, Primăria orașului Broșteni, județul Suceava și 

Direcția de Sănătate Publică Suceava; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, 

protecția copiilor și a tinerilor și dreptul la ocrotirea sănătății, la Spitalul Clinic de 

Pediatrie Sibiu; dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la muncă, la Colegiul Național 

„A.I. Cuza” Galați; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, la: Penitenciarul 

Codlea, Penitenciarul Suceava; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul 

la un nivel de trai decent, la Instituția Prefectului Județului Suceava; dreptul la viață și la 

integritate fizică și psihică, la Penitenciarul Târgu-Jiu, Penitenciarul Craiova, 

Penitenciarul Arad, Penitenciarul Timișoara, Penitenciarul Găești, Penitenciarul Târgșor, 

Penitenciarul București-Rahova și Penitenciarul București-Jilava; dreptul la învățătură, la 

Penitenciarul Giurgiu; dreptul la un nivel de trai decent, la Penitenciarul Poarta Albă;  
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dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la Autoritatea Națională pentru 

Cetățenie; dreptul de proprietate privată, la Instituția Prefectului Județului Teleorman și 

dreptul la un mediu sănătos, la Primăria Sectorului 1 București. 

 

Pe lângă o serie de anchete desfășurate, Domeniul privind prevenirea torturii în 

locurile de detenție a efectuat 24 vizite în locuri de detenție, și anume, la: Centrul de 

Reținere și Arestare Preventivă Harghita, Centrul pentru persoane vârstnice Baia Sprie, 

județul Maramureș și Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanții de Azil 

Șomcuta Mare, judeţul Maramureş, având ca obiective verificarea tratamentului 

persoanelor aflate în centru, sub aspectul verificării condițiilor de cazare, asistenței 

medicale, sociale și psihologice; Centrul rezidențial pentru copilul care a săvârșit o faptă 

penală și nu răspunde penal Târgu Frumos, județul Iași, Căminul de bătrâni Sfântul Iosif 

Iași, județul Iași, Centrul de Recuperare și reabilitare a Persoanelor cu Handicap 

Păstrăveni, județul Neamț și Centrul de reținere și triere din cadrul Poliției de Frontieră 

Rădăuți Prut, județul Botoșani, având ca obiect verificarea condițiilor de cazare și 

tratament din unitate; Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil 

Rădăuți, județul Suceava, având ca obiect verificarea condițiilor de cazare și tratament din 

unitate, a implementării recomandărilor transmise ca urmare a vizitei efectuate în data de 

19.08.2016, precum și a asistenței medicale, psihologice și sociale; Penitenciarul Mioveni, 

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidențiale a copiilor cu dizabilităţi Târgu-Jiu, 

județul Gorj și Penitenciarul Spital București-Rahova, având ca obiectiv verificarea 

condiţiilor de cazare, tratamentul aplicat persoanelor private de libertate, modul cum sunt 

respectate drepturile acestora, precum şi discuţii cu persoanele private de libertate și 

personalul unităţii; Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 București, Centrul 

Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” și Centrul de 

Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 București având ca obiectiv verificarea 

informațiilor privind cazul unor persoane suspecte de TBC care sunt încarcerate în centre 

de reținere și arest preventiv din București; Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 

3 București, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor persoanelor private de 

libertate referitoare la informarea unui terț cu privire la reținerea/arestarea sa, accesul la 

un avocat și accesul la un medic; Centrul de primire în regim de urgență „Sf. Maria” din 

cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași, Căminul 

de bătrâni „Sf. Dumitru” Voluntari, județul Ilfov, Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică pentru peroane adulte cu handicap Nedelea, județul Prahova, Centrul 

Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București, Centrul de Cazare 

a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni, Spațiile închise aflate în Str. Tudor Gociu 

nr. 24A, Sector 4, București și Căminul pentru peroane vârstnice „Acad. Nicolae Cajal” 

din Municipiul București, având ca obiectiv verificarea condițiilor de cazare și tratamentul 

aplicat beneficiarilor; Poliția Sector 4 București – Secția 26 Poliție, având ca obiectiv 

verificarea tratamentului aplicat persoanelor reținute sau private de libertate, custodiate de 

Secția 26 Poliție și Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Bălăceanca, 

având ca obiectiv verificarea implementării recomandărilor formulate în urma vizitei 

efectuate în anul 2016.  

 

Echipele de vizitare au fost formate din reprezentanţi ai Domeniului privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție, ai asociaţiilor profesionale şi ai ONG-urilor cu 

care instituția Avocatul Poporului a încheiat protocoale de colaborare. 

 

 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în 40 de cazuri, ca urmare a informațiilor 

apărute în mass-media. 
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Au fost emise 8 recomandări, adresate: directorului general al Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, cu privire la respectarea dreptului la ocrotirea sănătății și 

asigurarea asistenței medicale, în cazul deținuților aflaţi în stare medicală gravă; 

primarului comunei Sanislău, județul Satu Mare, referitoare la respectarea dispozițiilor 

constituționale privind dreptul de proprietate privată, respectiv dreptul persoanei 

vătămate de o autoritate publică; primarului comunei Poenarii Burchii, județul Prahova, 

privind dreptul la informație; primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, referitoare la 

respectarea dreptului la protecție a persoanei cu handicap și a dreptului persoanei 

vătămate de o autoritate publică; primarului comunei Tălpași, județul Dolj, referitoare la 

respectarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, a art. 29 din 

Constituție privind libertatea de conștiință, respectiv art. 53 privind restrângerea 

exercițiului unor drepturi sau libertăți; primarului comunei Ungureni, județul Bacău, 

referitoare la respectarea dreptului de proprietate privată; primarului comunei Recea, 

județul Brașov, referitoare la nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 

165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România; directorului Penitenciarului Tulcea, referitoare la dispunerea măsurilor legale 

pentru reducerea supraaglomerării, asigurarea condițiilor de detenție conform Normelor 

minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, 

sesizarea Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la necesitatea actualizării, 

în raport cu rata inflației, a valorilor financiare actualizate alocate normelor de hrană 

ale persoanelor private de libertate, elaborarea documentelor interne în acord cu 

dispozițiile legale. 

 

A fost ridicată direct de Avocatul Poporului o excepție de neconstituţionalitate, 

referitoare la prevederile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată. 

 

Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 350 puncte de vedere 

privind excepţiile de neconstituţionalitate.  

 

 

Andreea Băicoianu, 

 

Șef Birou analiză acte normative, relații 

externe și comunicare 
Bucureşti, 13 octombrie 2017 


