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 Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti 

 
 

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro  E-mail: avp@avp.ro 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului în 

Trimestrul al II-lea al anului 2017 

 

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

2017, se prezintă astfel: 

 

Au fost acordate 3098 audienţe, dintre care 320 la sediul central şi 2778 la birourile 

teritoriale. 

De asemenea, au fost soluționate, potrivit competenței legale, 2440 petiţii. Dintre 

acestea, 764 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 1676 fiind soluționate 

la sediul central. 

 

 Au fost efectuate 48 anchete, privind: protecția copiilor și a tinerilor și protecția 

persoanelor cu handicap, la: Școala Specială Gimnazială nr. 4 București și Centrul școlar 

pentru educație incluzivă, nr. 1 Sibiu, judeţul Sibiu; dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul 

la un mediu sănătos, la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Ilfov; dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea sănătății, la: Penitenciarul 

București-Rahova, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Ploiești, 

Penitenciarul București-Jilava, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 

Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești, județul Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, 

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava și Penitenciarul Tulcea; dreptul la ocrotirea sănătății, 

la: Spitalul Universitar de Urgență București, Penitenciarul București-Rahova, Penitenciarul 

Poarta Albă și Secția Exterioară Valu lui Traian, Penitenciarul de Femei Târgșor, Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul 

Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești; dreptul de 

petiţionare, la: Primăria Municipiului București, Ministerul Educației Naționale și Primăria 

Municipiului Oradea; dreptul la învățătură și protecția copiilor și a tinerilor, la Școala 

„Dionisie Romano” din Buzău; protecția copiilor și a tinerilor, la: Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” 

Craiova, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd, județul Bihor, Școala Gimnazială 

Sulița, județul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Botoșani; dreptul la învățătură, la: Penitenciarul Gherla și 

Penitenciarul Aiud; dreptul la un nivel de trai decent, la Direcția de Asistență Comunitară 

Iași; dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la: 

Primăria comunei Racova, județul Bacău, Primăria comunei Grumăzești, județul Neamț, 

Primăria Orașului Predeal, județul Brașov, Primăria Municipiului Constanța și Primăria 

comunei Orlat, judeţul Sibiu; dreptul de petiţionare, dreptul la un nivel de trai decent și 

dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Primăria comunei Șotrile, județul 
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Prahova și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova; dreptul persoanei 

vătămate de o autoritate publică și justa așezare a sarcinilor fiscale, la Primaria orașului 

Deta, județul Timiș; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la un nivel de 

trai decent, la Căminul de Bătrâni din localitatea Bălcești, județul Vâlcea. 

 

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

locurile de detenție a efectuat 27 vizite în locuri de detenție, și anume, la: Penitenciarul 

Slobozia și Penitenciarul Oradea, având ca obiectiv verificarea condițiilor de detenție și 

tratamentul aplicat persoanelor private de libertate, sub aspectul condițiilor de cazare, a 

asistenței medicale, sociale și psihologice; Centrul de Reținere și Arestare Preventivă 

Teleorman, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Buzău, Penitenciarul București-Jilava 

și Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Cluj, având ca obiectiv verificarea condițiilor de 

detenție și tratamentul aplicat persoanelor private de libertate; Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă nr. 1 București, având ca obiectiv verificarea tratamentului medical aplicat 

persoanelor custodiate și asistența medicală asigurată acestora, precum și verificarea 

implementării recomandărilor formulate de Avocatul Poporului în urma vizitei efectuate în 

anul 2016; Centrul pentru asistență acordată consumatorilor de droguri în regim închis ”Dr. 

Alexandru Obregia”, Căminul pentru persoane vârstnice Furculești, județul Teleorman, 

Centrul de plasament „Robin Hood” București, Centrul primire în regim de urgență băieți 

Sector 4 București, Sectorul Poliției de Frontieră Călărași – Camera de triere, Centrul de 

cazare și proceduri pentru solicitanții de azil Giurgiu, Casa de tip familial „Soarele” din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și Casa de tip 

familial „Daniela” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, având ca obiectiv verificarea condițiilor de cazare și tratamentul aplicat 

beneficiarilor; Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin – Secția Psihiatrie 

Cronici (Adulți) Gura Văii, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 

Băbeni, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Băbeni, Centrul de Criză 

și Respiro Băbeni, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, Centrul 

de Îngrijire și Asistență Zătreni, Centrul de Îngrijire și Asistență Bistrița și Centrul de 

Îngrijire și Asistență Milcoiu, având ca obiectiv verificarea condiţiilor de cazare, a 

tratamentelor aplicate persoanelor private de libertate, a modului cum sunt respectate 

drepturile şi libertăţile acestora, precum şi discuții cu personalul unităţii; Centrul de Reținere 

și Arestare Preventivă Iași, având ca obiective verificarea implementării Recomandării din 

Raportul de vizită anterior, a unor aspecte reținute în petițiile înregistrate la instituția Avocatul 

Poporului, precum și a calității și cantității hranei asigurate persoanelor private de libertate; 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga - Botoșani, având ca obiective verificarea unor aspecte 

reținute în sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului referitoare la cazul unor 

paciente internate în Sanatoriul Podriga, care ar fi rămas însărcinate și au născut, după ce ar fi 

fost violate și Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și 

exploatat Oradea, având ca obiective verificarea tratamentului persoanelor aflate în centru, 

sub aspectul condițiilor de cazare, asistenței medicale, sociale și psihologice.    

 

Echipele de vizitare au fost formate din reprezentanţi ai Domeniului privind 

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

instituția Avocatul Poporului a încheiat protocoale de colaborare. 

 

 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în 29 de cazuri, ca urmare a informațiilor 

apărute în mass-media. 

 

Au fost emise 19 recomandări, adresate: directorului Penitenciarului București - 

Rahova, cu privire la asigurarea suprafeței minime de cazare persoanelor private de 

libertate; directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, 

referitoare la respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități protejați în sistem rezidențial; 
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primarului orașului Solca, județul Suceava, referitoare la respectarea dreptului la viață și la 

integritate fizică și psihică, a dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la protecția 

persoanelor cu handicap; primarului comunei Miheșu de Câmpie, județul Mureș, referitoare 

la respectarea dreptului privind protecția persoanelor cu handicap și a dreptului persoanei 

vătămate de o autoritate publică; primarului orașului Ovidiu, județul Constanța, referitoare la 

încălcarea prevederilor constituționale privind dreptul de proprietate privată și dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică; primarului comunei Racova, judeţul Bacău, 

referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică; inspectorului general al 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș, directorului Școlii Gimnaziale Nadeș, județul Mureș și 

primarului comunei Nadeș, județul Mureș, referitoare la respectarea dreptului la viaţă şi la 

integritate fizică şi psihică, protecţia copiilor şi a tinerilor şi dreptul persoanei vătămate de o 

autoritate publică; managerului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, referitoare la 

respectarea dreptului la ocrotirea sănătății; directorului general al Școlii Speciale 

Gimnaziale nr. 4 București, referitoare la protecția copiilor și a tinerilor și a dreptului 

persoanelor cu handicap; directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și 

directorului Penitenciarului Tulcea, cu privire la dispunerea măsurilor legale pentru 

reducerea fenomenului supraaglomerării din Penitenciarul Tulcea și pentru asigurarea 

condițiilor de cazare corespunzătoare persoanelor private de libertate; managerului 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, referitoare la respectarea dreptului la viață și 

la integritate fizică și psihică și a dreptului la ocrotirea sănătății; directorului executiv al 

Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, referitoare la respectarea dispozițiilor 

constituționale privind dreptul la ocrotirea sănătății; managerului Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești, referitoare la respectarea dispozițiilor constituționale privind dreptul la 

ocrotirea sănătății și protecția persoanelor cu handicap; primarului comunei Grănicești, 

județul Suceava, referitoare la respectarea dreptului la protecția persoanelor cu handicap și a 

dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică; managerului Spitalului Județean de 

Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, referitoare la dreptul la ocrotirea sănătății; ministrului 

sănătății, referitoare la dispunerea măsurilor legale pentru reducerea supraaglomerării, 

asigurarea condițiilor de cazare și de servire a mesei pentru pacienții din Spitalul de 

Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, județul Iași, precum și 

asigurarea condițiilor de muncă decente personalului administrativ; directorului Școlii 

Gimnaziale „Episcop Dionisie Romano” Buzău, referitoare la respectarea dreptului la 

învăţătură; directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, referitoare la 

dreptul la ocrotirea sănătății și primarului comunei Bogdand, județul Satu Mare, referitoare 

la respectarea dispozițiilor constituționale privind dreptul de proprietate privată, respectiv 

egalitatea în drepturi. 

 

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

referitoare la prevederile art. 42 alin. (61) și (9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/2016. 

 

Avocatul Poporului a formulat o acțiune în contencios administrativ, la Tribunalul 

Iași, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în anularea unui act administrativ 

emis de Inspectoratul de Poliție Județean Iași.  

 

Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 301 puncte de vedere privind 

excepţiile de neconstituţionalitate.  

 

Andreea Băicoianu, 

 

Șef Birou analiză acte normative, relații 

externe și comunicare 

Bucureşti, 19 iulie 2017 


