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Avocatul Poporului intenționează să organizeze, în 2019, o serie de întâlniri cu 
cetățenii, în scopul mai bunei popularizări a rolului și activității instituției în 
apărarea și promovarea drepturilor omului – concluzia audienței acordate 

domnului Marian Moroșanu, erou al Revoluției Române       
 
 
 
 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de domnul Dorel 

Bahrin, consilier, s-au întâlnit, astăzi, cu domnul Marian Moroșanu, erou al 

Revoluției Române. În cadrul întâlnirii, domnul Moroșanu a prezentat o serie de 

nemulțumiri ale cetățenilor legate de activitatea instituției. 

 

O primă nemulțumire exprimată de către domnul Moroșanu a fost 

neimplicarea Avocatului Poporului în aspectele legate de intervenția jandarmeriei la 

protestele din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Cu privire la aceasta, domnul 

Victor Ciorbea a reamintit faptul că instituția intenționa să se sesizeze din oficiu pe 

11 august 2018, însă nu a mai fost posibil, după ce Parchetul General a inițiat o 

anchetă cu privire la evenimentele din 10 august, Avocatul Poporului nemaiavând, 

conform legii, competențe în acest sens. Domnul Ciorbea a precizat însă că Avocatul 

Poporului va întocmi un Raport special, în care va face o analiză comparativă a 



legislației din România și celelalte state europene privind modul de acțiune al 

forțelor de ordine în astfel de împrejurări. 

 

Domnul Marian Moroșanu a expus și criticile față de acordarea unei pensii 

speciale în cuantum foarte mare Avocatului Poporului. În context, domnul Victor 

Ciorbea a amintit faptul că stabilirea unei asemenea pensii a fost decisă prin hotărâre 

a Curții Constituționale, iar actualul proiect de lege nu face decât să detalieze 

prevederile din decizia Curții. 

 

Solicitările mai multor cetățeni privind demisia domnului Victor Ciorbea 

din funcție, ca și revizuirea modalității de alegere a Avocatului Poporului au fost și 

ele detaliate în cadrul întâlnirii. Domnul Victor Ciorbea a declarat că nu este omul 

care să stea în funcție împotriva voinței generale și a amintit faptul că mandatul său 

expiră în luna mai, anul viitor. Domnul Moroșanu a mai cerut ca, pe viitor, Avocatul 

Poporului să fie ales prin scrutin universal, ca și Președintele României. Domnul 

Victor Ciorbea s-a declarat în favoarea unei asemenea idei, însă a subliniat că pentru 

aceasta trebuie modidicată Constituția. Domnia-sa a precizat că mai simplă ar fi 

modificarea legii de organizare și funcționare a instituției, astfel încât Avocatul 

Poporului să fie ales cu majoritate calificată, pentru a da posibilitate și opoziției să 

aibă un cuvânt de spus în această privință.  

 

Domnul Marian Moroșanu a adus în discuție și situația din orfelinate și a 

criticat relocarea copiilor în case de tip familial sau apartamente, în care îngrijitorii 

nu-și fac datoria, iar condițiile sunt improprii. Avocatul Poporului a subliniat faptul 

că instituția pe care o conduce a făcut și va continua să facă vizite inopinate în 

asemenea locații. Domnia-sa a afirmat că are în vedere elaborarea, în 2019, a unui 



Raport special complex, în care vor fi analizate toate aspectele legate de protecția 

copiilor ( legislativ, medical , condiții de trai etc). 

 

Printre doleanțele menționate de către domnul Marian Moroșanu, s-a aflat 

și necesitatea organizării de către Avocatul Poporului a unei audiențe generale cu 

cetățenii, idee cu care domnul Victor Ciorbea s-a declarat de acord. Domnia-sa a 

reamintit faptul că a organizat mai multe întâlniri cu organizațiile neguvernamentale 

încă de la preluarea funcției, în 2014. Domnul Ciorbea susține că studiază 

posibilitatea organizării, în 2019, a unei serii de întâlniri cu cetățenii, pentru a 

prezenta pe larg organizarea, atribuțiile și activitatea Avocatului Poporului în 

vederea apărării, protecției și promovării drepturilor omului în raport cu instituțiile 

publice. Domnia-sa consideră că ar fi necesare asemenea întâlniri, în contextul în 

care activitatea Avocatului Poporului se referă, în proporție de peste 90 la sută, la 

rezolvarea unor probleme punctuale ale cetățenilor, iar aceste aspecte sunt 

insuficient reflectate în presă și opinia publică, interesul major fiind reprezentat 

preponderent de atribuțiile instituției în ceea ce privește controlul de 

constituționalitate al legilor și ordonanțelor. 
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