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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului în 

Trimestrul al II-lea al anului 2018 

 

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

2018, se prezintă astfel: 

 

Au fost acordate 2517 audienţe, dintre care 276 la sediul central şi 2241 la 

birourile teritoriale. 

De asemenea, au fost soluționate, potrivit competenței legale, 2250 petiţii. Dintre 

acestea, 791 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 1459 fiind 

soluționate la sediul central. 

 

 Au fost efectuate 57 anchete, privind: dreptul la ocrotirea sănătății, la: 

Penitenciarul Găești, Spitalul Penitenciar București-Jilava, Penitenciarul Mărgineni, 

Penitenciarul București-Rahova, Școala „Scarlat Longhin” din comuna Dofteana, județul 

Bacău, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov, Penitenciarul 

Codlea, Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Direcția de Sănătate 

Publică Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgențe „Sf. Spiridon” Iaşi şi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, 

Penitenciarul Ploiești, Penitenciarul Satu-Mare și Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă Bacău; dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, la: Direcţia Rutieră 

din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Penitenciarul Aiud, Penitenciarul 

Tulcea, Penitenciarul Iași, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Urlați, Primăria Bumbeşti-Jiu, județul Gorj, Penitenciarul Oradea, 

Penitenciarul Bârcea Mare și Centrul de Plasament Lugoj; protecția copiilor și a tinerilor, 

la: Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Inspectoratul 

Școlar Județean Argeș și instituțiile de învățământ ai căror elevi sau preșcolari au 

participat la activitățile ocazionate de Simfonia Lalelelor, Centrul de plasament pentru 

copilul cu dizabilități „Tavi Bucur” din Cisnădie și la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Brașov și la Casa de tip familial „Sf. Patrick” din Centrul de servicii Hărman, 

județul Brașov, Centrul de Plasament ,,Micul Rotterdam” din Municipiul Constanța, 

Centrul de plasament „Speranța” din Tulcea și la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea, Primăria comunei Pungești, județul Vaslui și la Inspectoratul 

Școlar Județean Vaslui, Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Satu-

Mare și la Centrul de Asistență și Intervenţie a Victimelor Traficului de Persoane, 

Abuzului, Neglijării și Exploatării „Andrei”, Satu Mare, Școala Gimnazială nr. 7 Târgu-
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Mureș, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19 din Timișoara și Școala Gimnazială Șuțești, județul 

Brăila; protecția copiilor și a tinerilor și protecția persoanelor cu handicap, la: Direcţia 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București, Centrul de 

Plasament nr. 5 Periș, județul Ilfov, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Primăria 

comunei Sălciile, județul Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova și Complexul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploieşti din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dreptul de 

proprietate privată, la: Primăria comunei Bragadiru, județul Teleorman, Primăria comunei 

Vitomirești, județul Olt, Primăria comunei Orbeasca, județul Teleorman, Instituția 

Prefectului Judeţul Brașov și Primăria orașului Năvodari, județul Constanța; dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Administrația Fondului Imobiliar și 

Primăria comunei Ceanu Mare, județul Cluj; protecția persoanelor cu handicap și dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Neamț și Primăria comunei Tarcău, județul Neamț; dreptul la un nivel 

de trai decent și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Casa Județeană 

de Pensii Bacău, Penitenciarul Satu Mare și Penitenciarul Timișoara; protecția 

persoanelor cu handicap, la: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Zvoriștea, județul Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Suceava, Direcția Poliției Locale Timișoara și Direcția edilitară Timișoara și Serviciul 

Administrare Parcări; principiul egalității în drepturi, dreptul la învățătură și dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică, la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și 

libertatea conștiinței, la Penitenciarul Timişoara. 

 

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

locurile de detenție a efectuat 19 vizite în locuri de detenție, la: Căminul pentru persoane 

vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Odăi” București, Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, județul Călărași, Căminul pentru 

persoane vârstnice Mereni, județul Dâmbovița, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă 

Constanța, Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanții de Azil Şomcuta 

Mare, judeţul Maramureş, având ca obiective verificarea tratamentului persoanelor aflate 

în centru, sub aspectul condițiilor de cazare, a asistenței medicale și sociale; Centrul de 

integrare prin terapie ocupațională pentru persoane adulte cu handicap Urlați, județul 

Prahova, având ca obiectiv prevenirea torturii și supunerii la tratamente cu cruzime, 

inumane sau degradante; Penitenciarul Slobozia, Penitenciarul Mărgineni, având ca 

obiective verificarea implementării recomandărilor urmare a vizitei anterioare; Spitalul de 

Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, județul Argeș, având ca obiective tratamentul aplicat 

persoanelor internate, internarea nevoluntară, măsuri de restricționare a libertății de 

mișcare, precum și cazul prezentat în mass-media; Penitenciarul București-Rahova, 

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin – Secția exterioară Vânjuleț, având ca obiective 

verificarea tratamentului medical și izolarea persoanelor private de libertate; Centrul 

pentru persoane vârstnice „Fierbinți”, județul Ialomița, Centrul rezidențial pentru copilul 

cu handicap sever din cadrul Complexului de servicii comunitare Oltenița, județul 

Călărași, în vederea consolidării protecției persoanelor custodiate împotriva torturii și a 

pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante; Centrul Educativ Buziaș, județul 

Timiș, Spitalul de Psihiatrie Gătaia, județul Timiș, Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Anina, județul Caraș Severin, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfântul Andrei, comuna 

Malu Mare, județul Dolj, având ca obiectiv verificarea tratamentului persoanelor aflate în 

centru, sub aspectul condițiilor de cazare, a asistenței medicale, sociale și psihologice; 

Spitalul de Psihiatrie Nucet, judeţul Bihor, având ca obiective verificarea tratamentului 

persoanelor aflate internate, sub aspectul condițiilor de cazare, a asistenței medicale și 
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sociale; Penitenciarul Gherla – Secția Exterioară Femei, având ca obiectiv condițiile de 

detenție și tratamentul aplicat persoanelor private de libertate. 

 

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 111 cazuri, ca urmare a informațiilor 

apărute în mass-media. 

 

Au fost emise 11 recomandări, adresate: directorului general al Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, pentru prevenirea crizei de cadre și a unor posibile incidente 

în cadrul Penitenciarului Ploiești; directorului Colegiului Național „Alexandru Ioan 

Cuza” Ploiești, directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean Prahova și 

președintelui Consiliului Județean Prahova, referitoare la dispunerea măsurilor legale 

pentru informarea și aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 1985/2016; directorului general 

al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorului Penitenciarului Giurgiu, 

pentru aducerea la îndeplinire a dispozitivului cuprins în Încheierile nr. 150/27.01.2017, 

pronunțată în dosarul nr. 86/2017 și nr. 639/04.05.2017, pronunțată în dosarul nr. 

613/2017 de către judecătorul de supraveghere al penitenciarului; primarului 

Municipiului Roman, referitoare la dispunerea unor măsuri pentru soluționarea situației 

locative a unei mame și a celor 3 copii ai săi, care locuiau în grajduri și pe stradă; 

directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin care să se verifice 

activitatea Cabinetului medical, să se renoveze Secția I și să se respecte normele care 

prevăd un minim de 4 mp spațiu pentru fiecare persoană privată de libertate din cadrul 

Penitenciarului Aiud; primarului orașului Luduș, județul Mureș, referitoare la dreptul la 

un nivel de trai decent, protecția persoanelor cu handicap și dreptul persoanei vătămate 

de o autoritate publică; directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

prin care să se includă căștile audio pe lista bunurilor care pot fi cumpărate, păstrate și 

folosite de către deținuți;  directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov, referitoare la respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 27/2004 

pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția 

copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități în Casa de tip familial „Sf. 

Patrick” din cadrul Complexului de Servicii Hărman; inspectorului școlar general al 

Inspectoratului Școlar Județean Argeș, referitoare la importanța asigurării unor măsuri 

adecvate de securitate, la evenimentele cu caracter social, cultural, științific, educativ, 

sportiv la care participă copiii; directorului Penitenciarului Spital București-Jilava, 

referitoare la dispunerea măsurilor legale pentru respectarea termenului recomandat de 

medic de prezentare a persoanelor private de libertate la consulturile medicale de 

specialitate și primarului comunei Tarcău, județul Neamț și directorului general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, referitoare la 

dispunerea de măsuri pentru o mai atentă monitorizare a dosarelor aflate în evidența 

Compartimentului de Asistență Socială, respectiv a Serviciului de evaluare complexă a 

copilului cu dizabilități și a Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului. 

 

Avocatul Poporului a promovat un Recurs în interesul legii privind interpretarea 

și aplicarea neunitară a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) - g), l) și n), art. 27 alin. (1), (2), 

(3) și (5) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, art. 8 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, 
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precum și ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale. 

 

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

Bacău, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, privind anularea unor acte 

administrative emise de Consiliul local al comunei Dofteana, județul Bacău. 

 

Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 408 puncte de vedere 

privind excepţiile de neconstituţionalitate.  
 

 

Andreea Băicoianu, 

 

Șef Birou analiză acte normative, relații 

externe și comunicare 

 

Bucureşti, 16 iulie 2018 


