
 

ACTIVITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DOMENIULUI PRIVIND PREVENIREA TORTURII ÎN  

LOCURILE DE DETENȚIE 

 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor cu care a fost învestită, instituţia Avocatul 

Poporului a organizat întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale (Colegiul Medicilor din 

România, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, Asociaţia 

Sociologilor din România, Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie) și a încheiat Protocoale de 

colaborare între acestea şi instituţia Avocatul Poporului.  

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014, la nivelul structurii centrale şi 

teritoriale, sunt cooptaţi şi colaboratori externi de alte specialităţi decât cei angajaţi permanent, în 

baza unor contracte de prestări de servicii. Colaboratorii externi sunt selectaţi de către Avocatul 

Poporului, pe baza propunerilor primite de la Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din 

România, Societatea Sociologilor din România, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali sau de la alte 

asociaţii profesionale din care fac parte. 

Au fost încheiate Protocoalele de colaborare cu asociaţiile profesionale (Colegiul Psihologilor 

din România, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi Colegiul Medicilor din România) privind 

colaborarea în vederea realizării responsabilităţilor prevăzute de 295 - 296 din Legea nr. 35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014, aprobată prin Legea nr. 181/2014. 

Au fost organizate întâlniri cu reprezentaţi ai organizaţiilor neguvernamentale, având în 

vedere că, potrivit legii „La desfăşurarea activităţii de prevenire a torturii vor participa reprezentanţi 

ai organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul protecţiei drepturilor omului, selectate pe baza 

activităţii, de către Avocatul Poporului”. În urma acestor întâlniri s-a convenit asupra încheierii unui 

Protocol de colaborare între instituţia Avocatul Poporului şi organizaţiile neguvernamentale privind 

participarea la activitatea de prevenire a torturii în locurile de detenţie.  

Avocatul Poporului a emis Ordinul prin care a fost aprobată Structura Domeniului privind 

prevenirea torturii în locurile de detenţie, respectiv: Structura centrală, care cuprinde şi Centrul zonal 

Bucureşti (cuprinde judeţele: Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Prahova, 

Teleorman şi Tulcea) şi Structura teritorială constituită din 3 Centre zonale: 

 - Centrul zonal Alba, cu judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, 

Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu-Mare şi Sibiu; 

 - Centrul zonal Bacău, cu judeţele: Bacău, Botoşani, Brăila, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

şi Vrancea; 


