
 
 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Domnule preşedinte al Senatului, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Raportul de faţă, se prezintă Parlamentului României, în temeiul art. 
57 din Constituţie şi se referă la perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2001. 
 În aprecierea activităţii instituţiei Avocatul Poporului din anul 2001, 
se impun a fi avute în vedere câteva constatări. 
 În primul rând vom observa că, în mod firesc, această activitate a fost 
o valorificare, la un nivel superior, a experienţei unei instituţii 
constituţionale ce funcţiona de aproximativ trei ani. 
 În  al  doilea  rând,  trebuie ştiut că eforturile personalului instituţiei 
s-au realizat în condiţii necorespunzătoare, cât priveşte spaţiul şi structura 
organizatorică, în contextul unei creşteri substanţiale a numărului de petiţii 
şi de audienţe. 
 Sub acest aspect s-ar fi impus un sprijin mai eficient din partea 
autorităţilor publice cărora le revin obligaţii constituţionale în acest sens. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât Avocatul Poporului este, prin excelenţă, o 
instituţie tipic vest – europeană, iar receptarea sa corectă ţine de exigenţa 
compatibilităţii în eforturile de integrare europeană. 
 În al treilea rând, trebuie subliniat că, sub aspect organizatoric, 
instituţia a cunoscut o perfecţionare abia în ultimul trimestru prin 
desemnarea de către Senatul României a noii echipe de conducere, în 
compunere completă. 

1 



 
PARTEA I. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII  

 
 

A. Volumul general de activitate 
 

 
În anul 2001 cetăţenii au adresat Avocatului Poporului un număr de 

7412 cereri, ceea ce reprezintă o creştere de 63% faţă de anul 2000 (anexa 
nr. 1). La numărul total de cereri adresate Avocatului Poporului, în anul 
2001, se adaugă 961 cereri, care au fost înregistrate în anii anteriori şi care, 
în parte, au fost soluţionate în anul 2001(anexa nr. 2). 
 Din anul 1998 s-a constatat o creştere constantă de circa 1500 cereri 
pe an. În anul 2000, creşterea, faţă de 1999, a fost mai redusă (de 177 
cereri), iar în anul 2001, această creştere a fost considerabilă (de circa 3000 
cereri). 
 Cele mai multe cereri au fost primite din municipiul Bucureşti 
(1850), iar cele mai puţine din judeţul Covasna (28). Un număr ridicat de 
cereri s-au primit din judeţele Timiş (533), Iaşi (421), Prahova (314), Argeş 
(228), Bacău (226), Neamţ (194), Galaţi (190). Printre judeţele care au 
înregistrat un număr redus de cereri adresate Avocatului Poporului 
figurează: Satu Mare (39), Sălaj şi Harghita (câte 40), Bistriţa – Năsăud 
(44), Ialomiţa (46), Giurgiu (63), Caraş – Severin (66), Maramureş (74), 
Călăraşi (78), Bihor (84) şi Tulcea (85). În acest sens, a se vedea anexa nr. 
3. 
 Cererile adresate Avocatului Poporului au vizat următoarele 
probleme principale (anexa nr. 4), care se constituie în domenii de activitate 
ale Avocatului Poporului: 

a) Protecţia dreptului de proprietate; 
b) Protecţia drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 
c) Ordinea publică, penitenciare şi protecţia drepturilor cetăţenilor 

străini şi ale apatrizilor; 
d) Protecţia drepturilor copilului, familiei şi ale femeii; 
e) Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii;  
f) Alte domenii (respectarea dreptului la reconstituirea sau 

constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către 
autorităţile publice competente; dreptul la pensie; protecţia 
specială a persoanelor handicapate; dreptul la ocrotirea sănătăţii; 
reeducarea minorilor; servicii militare şi speciale; protecţia 
drepturilor contribuabilului; protecţia drepturilor consumatorului; 
protecţia cultelor religioase). 
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  Totalul cererilor care au avut ca obiect principalele probleme 
enumerate mai sus este de 3190 cereri (43%), iar dintre acestea ponderea 
cea mai mare o reprezintă petiţiile referitoare la protecţia dreptului de 
proprietate (17%). Urmează cele referitoare la ordinea publică, 
penitenciare, protecţia drepturilor cetăţenilor străini şi ale apatrizilor (9%), 
la protecţia drepturilor copilului, a familiei şi ale femeii (8%), dreptul la 
muncă şi protecţia socială a muncii (8%) şi cele privind protecţia 
drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (1%). 

De asemenea, au mai fost adresate de către cetăţeni Avocatului 
Poporului 4222 cereri (57%) care au avut ca obiect alte probleme, decât 
cele enumerate mai sus. 

Din cererile primite de Avocatul Poporului de 7412, un număr de 
2970 (40%) au fost reţinute spre soluţionare. Au mai fost examinate 4442 
petiţii în care cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi 
instituţii publice competente (anexa nr. 5). 
 Comparativ cu anul 2000, totalul cererilor reţinute spre soluţionare a 
crescut cu un număr de 1530, (anexa nr. 6). 
 Din cererile cetăţenilor adresate Avocatului Poporului care au fost 
reţinute spre soluţionare, într-un număr de 690 (23%) s-au confirmat cele 
sesizate, iar în 744 (25%) nu s-au confirmat. Un număr de 1536 de petiţii 
(52%) sunt în curs de soluţionare (anexa nr. 7). Acest număr mare de petiţii 
în lucru se datorează în exclusivitate atitudinii necooperante a autorităţilor 
şi instituţiilor publice, care, cu toate că au obligaţia legală (art. 56 alin. (2) 
din Constituţie şi art. 4 din Legea nr. 35/1997) de a răspunde solicitărilor 
Avocatului Poporului, nu o fac, o fac incomplet sau cu mare întârziere. O 
asemenea atitudine are ca efect nesoluţionarea petiţiei primite într-un 
termen rezonabil, produce nemulţumiri cetăţenilor – petenţi şi reprezintă o 
încălcare a prevederilor dreptului de petiţionare, prevăzut de art. 47 din 
Constituţie. 
 Cea mai mare frecvenţă a încălcării drepturilor şi a libertăţilor 
cetăţeneşti se referă la dreptul de proprietate (25,4%), dreptul de petiţionare 
(18,5%), dreptul la ocrotirea sănătăţii (14,3%) şi dreptul la un nivel de trai 
decent (11,5%). Aceste încălcări au fost semnalate în peste 69% din toate 
cererile înregistrate, ceea ce demonstrează o frecvenţă foarte mare a 
nerespectării unor drepturi. 
 Restul încălcărilor, de circa 30%, se referă la dreptul copiilor şi 
tinerilor la protecţie (6,9%), dreptul la muncă şi la protecţia socială a 
muncii (6,5%), dreptul la informaţie (4,2%), dreptul la viaţă şi la 
integritate fizică şi psihică (3,1%), dreptul persoanelor handicapate la 
protecţie specială (2,8%) şi, într-o mai mică măsură, libertatea individuală, 
dreptul la învăţătură, dreptul la libera circulaţie, secretul corespondenţei, 
inviolabilitatea domiciliului, libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare şi 
alte drepturi (anexa nr. 8). 
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 În cursul anului 2001 au fost acordate un număr de 3995 audienţe în 
cadrul cărora au fost ridicate aceleaşi probleme, care au făcut şi obiectul 
cererilor adresate Avocatului Poporului. Numărul audienţelor a crescut faţă 
de anul 2000 cu 757 audienţe, ceea ce reprezintă 23%. De altfel, din anul 
1998 numărul de audienţe acordate de Avocatul Poporului este într-o 
continuă şi constantă creştere anuală de circa 500 – 700 audienţe (anexa nr. 
9). 
 În anul 2001 a fost realizat un număr total  de  151 anchete, pentru 
lămurirea aceloraşi probleme, care au făcut obiectul petiţiilor adresate 
Avocatului Poporului. Din acestea, la cererea petenţilor, s-au desfăşurat un 
număr de 120 anchete şi 31 anchete din oficiu (anexa nr. 10). Numărul de 
anchete demonstrează numeroasele probleme care au apărut în activitatea 
unor autorităţi şi instituţii publice şi care au necesitat realizarea unor 
deplasări ale experţilor instituţiei la sediile acestora. 
 Anchetele din oficiu s-au efectuat de Avocatul Poporului pentru: 
constatarea săvârşirii unor abuzuri, de către funcţionarii publici sau de către 
lucrătorii din poliţie faţă de cetăţeni; verificarea nerespectării drepturilor 
unor deţinuţi de a beneficia de asistenţa medicală şi de hrană; verificarea 
respectării drepturilor copilului, în situaţii în care acestea au fost încălcate, 
situaţii neidentificate de autorităţile publice competente; verificarea 
respectării drepturilor cetăţenilor străini şi apatrizi referitoare la calitatea 
acestora de refugiaţi. 
 În cazul în care, urmare a anchetelor efectuate s-au confirmat 
motivele pentru care au fost dispuse, Avocatul Poporului a sesizat 
autorităţile şi instituţiile publice competente pentru a lua măsurile legale, 
care se impuneau. 

 
 

B. Activitatea pe domenii. Principalele probleme. 
 
 
1. Protecţia dreptului de proprietate 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei dreptului de proprietate au fost 

examinate un număr de 1276 cereri. Din acestea, într-un număr de 1097, 
cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente. 

Din cele 179 cereri reţinute spre soluţionare în 37 s-au confirmat cele 
sesizate, în 51 nu s-au confirmat, iar 91 cereri se află în curs de soluţionare. 
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EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
DREPTULUI DE PROPRIETATE

14%

86%

Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente

 
EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTULUI DE PROPRIETATE

50,8%
20,7%

28,5%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

În soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a solicitat: 
finalizarea cererilor care aveau ca obiect respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului şi intensificarea 
analizării dosarelor şi a validării sau invalidării hotărârilor emise de 
comisiile judeţene şi de Comisia Centrală pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute 
în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria. 

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate al cetăţenilor români asupra 
bunurilor trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940, s-au 
continuat demersurile pentru soluţionarea unor cereri reţinute spre 
rezolvare, în anul 2000, având ca obiect întârzierea validării unor hotărâri 
de acordare a compensaţiilor legale de către Comisia Centrală ce 
funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor, în condiţiile Legii nr. 9/1998. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat consiliilor locale de 
aplicare a Legii nr. 112/1995, comisiilor judeţene şi Comisiei Centrale 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Ministerului Finanţelor Publice şi 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Întrucât, un număr mare de cetăţeni au sesizat Avocatul Poporului, 
fiind nemulţumiţi de întârzierea nejustificată a validării de către Comisia 
Centrală a hotărârilor emise de comisiile judeţene în aplicarea Legii nr. 
9/1998, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 19/2001 adresată 
Comisiei centrale pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Prin acest act, Avocatul 
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Poporului recomanda identificarea şi soluţionarea disfuncţionalităţilor 
apărute în procesul aplicării Legii nr. 9/1998. 

O parte din cererile ce aveau ca obiect respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/1995 s-au soluţionat în favoarea petiţionarilor, confirmându-se 
dreptul încălcat (30%), iar în restul de 70% petiţii sunt în curs de 
soluţionare, datorită încetării activităţii comisiilor de aplicare a acestei legi. 
Dosarele care erau în lucru au fost preluate de actualele comisii înfiinţate 
pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, preluare care a fost îngreunată de 
intrarea în vigoare, cu întârziere, a normelor metodologice, emise în 
temeiul legii. 

 
2. Protecţia drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale au fost examinate un număr de 53 cereri, din care în 
22 cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii 
publice competente. 
 Din cele 31 cereri reţinute spre soluţionare, în 7 s-au confirmat cele 
sesizate, în 4 nu s-au confirmat, iar 20 sunt în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR CETĂŢENILOR 
APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

58,5%

41,5%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR CETĂŢENILOR APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

64,5%

22,6% 12,9%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare confirmate

Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore, Avocatul Poporului a 
solicitat: respectarea dreptului de petiţionare, prevăzut de art. 47 din 
Constituţie; a dreptului la informaţie, prevăzut de art. 31 din Constituţie şi a 
egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie. 
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În acest scop Avocatul Poporului s-a adresat primului-ministru, 
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale şi Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 

Toate cererile care au necesitat intervenţia Avocatului Poporului la 
autorităţile şi instituţiile publice menţionate mai sus se află în curs de 
soluţionare. 

 
 3. Ordinea publică, penitenciare şi protecţia drepturilor cetăţenilor 
străini şi ale apatrizilor 
 

a) Ordinea publică 
 
În anul 2001, în domeniul ordinii publice a fost examinat un număr 

de 390 cereri, din care în 229 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi să se 
adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 
 Din cele 161 cereri reţinute spre soluţionare, în 33 s-au confirmat 
cele sesizate, în 57 nu s-au confirmat, iar 71 cereri sunt în curs de 
soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
ORDINII PUBLICE

41,3%

58,7%

Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE

44,1%20,5%

35,4%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare confirmate

Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Problemele apărute în urma examinării cererilor, din domeniul 
ordinii publice sunt: defectuoasa întocmire a proceselor–verbale de 
contravenţie de către cadrele din poliţie; neimplicarea lucrătorilor din 
poliţie în conflictele dintre cetăţeni; unele violenţe ale lucrătorilor de poliţie 
cu ocazia cercetărilor întreprinse în cadrul anchetelor penale sau cu ocazia 
conducerii suspecţilor la sediile unităţilor de poliţie. 

Pentru soluţionarea cererilor, Avocatul Poporului s-a adresat 
Ministerului de Interne, Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei 
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Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de 
poliţie. 

O parte din aceste probleme s-au rezolvat prin luarea măsurilor 
legale, inclusiv de sancţionare a celor vinovaţi, de către autorităţile publice 
sus menţionate, iar altele sunt în curs de soluţionare. 

 
b) Penitenciare 
 
În anul 2001, în domeniul penitenciarelor au fost examinate un 

număr de 251 cereri, din care în 153 cereri petiţionarii au fost îndrumaţi să 
se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 
 Din 98 cereri reţinute spre soluţionare, în 27 cereri s-au confirmat 
cele sesizate, în 23 nu s-au confirmat, iar 48 sunt în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PENITENCIARELOR

39%

61%

Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PENITENCIARELOR

49,0%
27,6%

23,5%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat respectarea dreptului de petiţionare, transferarea deţinuţilor cu 
probleme, liberarea condiţionată şi întreruperea executării pedepsei în unele 
situaţii, declararea de recursuri în anulare, acordarea unor graţieri 
individuale în situaţii deosebite. În acest scop, Avocatul Poporului s-a 
adresat Administraţiei Prezidenţiale, Ministerului Justiţiei, unor instanţe 
judecătoreşti şi Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 

Majoritatea problemelor menţionate au fost rezolvate legal, cu 
promptitudine şi datorită faptului că în cursul anului 2001 a existat o bună 
colaborare între instituţia Avocatul Poporului şi Direcţia Generală a 
Penitenciarelor, respectiv, penitenciarele aflate în subordine. 
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c) Protecţia drepturilor cetăţenilor străini şi ale apatrizilor. 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor cetăţenilor străini şi 

ale apatrizilor au fost examinate un număr de 34 cereri, din care în 15 cereri 
cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente. 
 Din cele 19 cereri reţinute spre soluţionare, în 6 s-au confirmat cele 
sesizate, în 3 nu s-au confirmat, iar 10 sunt în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR CETĂŢENILOR 

STRĂINI ŞI ALE APATRIZILOR

55,9%

44,1%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR CETĂŢENILOR STRĂINI 
ŞI ALE APATRIZILOR

52,6%

31,6% 15,8%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

 
4. Protecţia drepturilor copilului, familiei şi ale femeii 
 
a) Protecţia drepturilor copilului 

  
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor copilului a fost 

examinat un număr de 141 cereri, din care  în 20 cereri cetăţenii au fost 
îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

85,8%

14,2% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  
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Din cele 121 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 44 
cereri s-au confirmat cele sesizate, în 16 nu s-au confirmat, iar un număr de 
61 cereri se află în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR COPILULUI

50,4%

36,4% 13,2%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

În anul 2001 s-a examinat cel mai mare număr de cereri adresate de 
către copii, respectiv 45. Majoritatea cererilor sunt trimise de copii din 
centrele de plasament, din rândul copiilor străzii sau al celor internaţi în 
centre de reeducare. Copiii din familie s-au adresat Avocatului Poporului 
atunci când au fost victime ale violenţei domestice sau când unul dintre 
părinţi nu a respectat obligaţia de întreţinere. Creşterea numărului de cereri  
adresate de către copii se datorează şi activităţii sistematice de promovare a 
instituţiei Avocatul Poporului în rândurile copiilor, precum şi campaniei de 
promovare a drepturilor copilului, desfăşurată în lunile iunie şi iulie 2001. 

În urma analizării cererilor reţinute spre soluţionare, în anul 2001, a 
reieşit faptul că acestea se referă mai frecvent la următoarele probleme: 
dificultăţile pe care le întâmpină copiii minori din familii fără venituri sau 
cu venituri mici şi care s-au adresat autorităţilor pentru a fi sprijiniţi, însă 
fără rezultat (ajutor social, alocaţie de solidaritate, locuinţă socială, cantină 
de ajutor social, burse sociale); relaţiile personale dintre părinţi şi copii 
instituţionalizaţi sau încredinţaţi ca urmare a divorţului; luarea unor măsuri 
de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate (reprezentant legal, plasament, 
încredinţare); obţinerea alocaţiei de stat pentru copii (copii fără acte de 
identitate, refugiaţi, născuţi în străinătate, preşcolari ai căror părinţi locuiesc 
la o anumită adresă, fără forme legale); nemulţumiri legate de încadrarea 
sau neîncadrarea în grade de handicap şi drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor handicapate; accesul limitat la învăţătură din cauza lipsei 
mijloacelor de transport şi a lipsurilor financiare. 

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: modificarea cadrului organizatoric în acest domeniu, clarificarea 
statutului juridic al asistentului maternal, luarea măsurilor pentru 
respectarea dreptului la alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în 
plasament la asistenţii maternali şi pentru coordonarea activităţii comisiilor 
judeţene pentru protecţia copilului. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat: primului-ministru, 
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Administraţiei Publice, 
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Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie. 

În anul 2001, în acest domeniu au fost emise 10 recomandări cu 
privire la: instituirea unor măsuri de protecţie în favoarea minorilor, în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind 
protecţia copilului aflat în dificultate; instituirea unei măsuri de protecţie, 
potrivit Codului familiei; acordarea alocaţiei de stat pentru copii, potrivit 
Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; respectarea 
superiorităţii interesului copilului şi a dreptului copilului la opinie, potrivit 
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, 
ratificată de România prin Legea nr. 109/1990. Aceste recomandări au fost 
adresate autorităţilor tutelare, comisiilor pentru protecţia copilului şi 
preşedinţilor consiliilor judeţene. 

 
b) Protecţia familiei 

  
În anul 2001, în domeniul protecţiei familiei, a fost examinat un 

număr total de 309 cereri, din care în 128 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi 
să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI FAMILIEI

58,6%

41,4% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

 Din cele 181 cereri reţinute spre soluţionare, într-un  număr de 49 
cereri s-au confirmat cele sesizate, în 37 nu, iar un număr de 95 cereri se 
află în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

FAMILIEI

52,5%

27,1%
20,4%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare confirmate

Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

  Cererile care au ca obiect probleme privind protecţia familiei se 
referă în principal la: dreptul la un nivel de trai decent; exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; protecţia persoanelor 
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lipsite de capacitate juridică, persoanelor vârstnice sau cu handicap;  
violenţa în familie. 
 Cele mai multe cereri sunt adresate de către petiţionari fără venituri, 
cu venituri ocazionale foarte mici, fără locuinţă sau având condiţii de locuit 
improprii şi ale căror demersuri întreprinse pe lângă autorităţile competente 
să le acorde sprijinul necesar, au rămas fără nici un rezultat. De regulă, 
autorităţile administraţiei publice confirmă dificultăţile cu care se confruntă 
petiţionarii şi îi consideră îndreptăţiţi să beneficieze de diferite forme de 
asistenţă socială, dar, că, din lipsă de fonduri, acestea nu se pot acorda.   

Sunt tot mai frecvente cererile care au ca obiect încălcarea 
drepturilor părinteşti prin acte administrative emise de către autorităţi ale 
administraţiei publice sau de către serviciile din subordinea acestora. Cele 
mai multe se referă la acte emise de autoritatea tutelară şi de comisia pentru 
protecţia copilului. Situaţiile concrete în care se solicită intervenţia 
Avocatului Poporului sunt: formalismul anchetelor sociale, transmise 
instanţelor pentru soluţionarea cauzelor de încredinţare a copiilor, ca 
urmare a divorţului; dreptul la legături personale dintre părintele divorţat şi 
copiii încredinţaţi celuilalt părinte; refuzul autorităţii tutelare de a lua unele 
măsuri de protecţie sau luarea de către comisiile pentru protecţia copilului a 
unor hotărâri care se referă la copii, cu încălcarea drepturilor părinţilor.  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: identificarea de noi surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor 
pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor handicapate, 
eliminarea unor disfuncţionalităţi în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional 
de solidaritate şi completarea fondurilor necesare plăţii ajutoarelor sociale. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat: Secretariatului General 
al Guvernului, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Secretariatului 
de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi unor primari. 

În anul 2001, în acest domeniu au fost emise 8 recomandări vizând 
respectarea dreptului la un nivel de trai decent, instituirea unor măsuri de 
protecţie în favoarea adulţilor, potrivit Codului familiei, completarea 
fondurilor necesare plăţii ajutorului social, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi 
utilizarea Fondului naţional de solidaritate. Aceste recomandări au fost 
adresate autorităţilor administraţiei publice locale. 

În anul 2001, numărul cererilor având ca obiect violenţa în familie nu 
a crescut faţă de anul 2000, dar se observă o mai mare receptivitate din 
partea autorităţilor, determinată şi de modificarea Codului penal, prin 
Legea nr. 197/2000. 

De regulă, sunt reclamate violenţele familiale care decurg din 
comportamentul agresiv al soţului în relaţiile  cu soţia şi copiii minori. 

12 



De asemenea, în situaţiile de violenţă familială, Avocatul Poporului a 
sesizat autorităţile administraţiei publice locale, comisiile pentru protecţia 
copilului, în vederea luării măsurilor de protecţie care se impuneau în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, precum şi organele 
de poliţie. 

 
c) Protecţia drepturilor femeii 

  
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor femeii a fost 

examinat un număr total de 133 cereri, din care în 63 cetăţenii au fost 
îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR FEMEII

52,6%

47,4% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

Din cele 70 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 6 cereri 
s-au confirmat cele sesizate, în 23 cereri nu, iar un număr de 41 cereri se 
află în curs de soluţionare.  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR FEMEII

58,57%

8,57%
32,86%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Cu toate că un număr de 2298 (31%) cereri examinate în anul 2001 
au fost adresate de către femei, acestea nu au avut ca obiect probleme 
specifice lor, cum sunt: încălcarea principiului constituţional al egalităţii 
sau nerespectarea unor drepturi specifice, cum ar fi dreptul la concediu de 
maternitate sau pentru îngrijirea şi creşterea copilului până la 2 ani. 

Majoritatea femeilor care solicită sprijinul Avocatului Poporului sunt 
cele care îşi cresc singure copiii şi care, de regulă, se plâng de dificultăţile 
financiare întâmpinate în creşterea acestora. Unele femei singure, fără 
copii, având diferite boli cronice sau femei vârstnice, fără susţinători legali, 
se plâng de indiferenţa autorităţilor publice faţă de nevoile lor de asistenţă 
socio-medicală. 
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Toate aceste probleme au rămas nesoluţionate, pentru că autorităţile 
administraţiei publice locale au invocat lipsa fondurilor financiare necesare. 
 Cu toate că prostituţia, ca fenomen social, a căpătat o amploare 
îngrijorătoare în ultimii ani, iar iniţiativele legislative referitoare la 
controlul acesteia nu au fost finalizate, Avocatul Poporului nu a primit 
sesizări în acest domeniu. De asemenea, nu s-au adresat cereri care să aibă 
ca obiect discriminarea femeii. 
 

5. Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii 
 
  În anul 2001 în domeniul dreptului la muncă şi protecţia socială a 
muncii a fost examinat un număr de 603 cereri, din care în 514 cereri 
cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente. 

Din cele 87 cereri reţinute spre soluţionare, în 22 s-au confirmat cele 
sesizate, în 24 nu, restul de 41 sunt în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
DREPTULUI LA MUNCĂ ŞI PROTECŢIA 

SOCIALĂ A MUNCII

14,5%

85,5%

Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA 

MUNCĂ ŞI PROTECŢIA 
SOCIALĂ A MUNCII

47,1%

25,3%
27,6%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: eliberarea, fără întârzieri, a diferitelor acte sau adeverinţe privind 
activitatea depusă; întocmirea, completarea, păstrarea şi rectificarea corectă 
a menţiunilor din carnetul de muncă; respectarea legalităţii desfăşurării 
unor concursuri, a regulilor privind desfacerea contractului individual de 
muncă; executarea, de către angajator, a hotărârilor judecătoreşti definitive 
de reintegrare în muncă şi de plată a despăgubirilor; soluţionarea cu 
celeritate a plângerilor penale; plata, la termen, a salariilor de către 
angajator, a contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale, a celei pentru 
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Fondul de ajutor de şomaj şi pentru Fondul asigurărilor sociale de sănătate;  
eliberarea carnetului de muncă după încetarea raporturilor de muncă. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat inspectoratelor 
teritoriale de muncă, pentru respectarea atribuţiilor lor legale. 

În marea lor majoritate, aceste probleme s-au rezolvat în favoarea 
petenţilor.  

 
6. Alte domenii 
 
a) Respectarea dreptului la reconstituirea sau constituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor. 
 
În anul 2001, în domeniul aplicării legislaţiei de fond funciar, a fost 

examinat un număr de 1071 cereri, din care în 720 cereri cetăţenii au fost 
îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
FONDULUI FUNCIAR

32,8%

67,2%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

Din cererile reţinute spre soluţionare (351), în anul 2001, într-un 
număr de 51 cereri s-au confirmat cele sesizate, iar în 87 nu s-au confirmat. 

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL FONDULUI 

FUNCIAR

60,7%

14,5% 24,8%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

În legătură cu terenurile forestiere, s-au primit un număr de 30 cereri, 
din care în 22 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor 
autorităţi şi instituţii publice competente. Din cele 8 cereri reţinute spre 
soluţionare, într-o cerere s-au confirmat cele sesizate, în alta nu s-au 
confirmat, iar restul de 6 cereri se află în curs de soluţionare. 
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EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
FONDULUI FORESTIER

26,7%

73,3%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL FONDULUI 

FORESTIER

75,0%

12,5%
12,5%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Principalele probleme care au făcut obiectul plângerilor adresate 
Avocatului Poporului sunt: refuzul reconstituirii dreptului de proprietate de 
către comisiile locale sau judeţene, prin invocarea actelor vechi prezentate 
ca mijloace de probă; nesupunerea spre aprobarea comisiei judeţene a 
propunerilor de constituire sau a celor de reconstituire; tergiversarea 
reconstituirii dreptului de proprietate prin amânarea aplicării dispoziţiilor 
legale cu privire la suprafeţele de teren de până la 10 ha, solicitate în 
temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr. 169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, timp de 10 
ani cetăţenii fiind privaţi de un tratament egal în recunoaşterea drepturilor 
lor; întârzierea efectuării operaţiunilor de punere în posesie sau întocmirea 
formală a proceselor-verbale de punere în posesie, fără respectarea 
dispoziţiilor legale; neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate în aplicarea Legii fondului funciar; săvârşirea infracţiunilor 
speciale prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991.  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: eliminarea discriminărilor dintre persoanele care au beneficiat de 
prevederile Legii nr. 1/2000 sub aspectul restituirii terenurilor afectate de 
reducerile legale; deblocarea procesului legislativ în domeniul circulaţiei 
terenurilor forestiere; luarea unor măsuri legale pentru executarea 
hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate în aplicarea 
Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar. 

În acest sens, Avocatul Poporului s-a adresat: primului-ministru, 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
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Au fost emise 2 recomandări, pentru respectarea legislaţiei în 
domeniul fondului funciar. Aceste recomandări au fost adresate autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

 
b) Dreptul la pensie 
 
În anul 2001, în domeniul dreptului la pensie a fost examinat un 

număr de  629 cereri, din care în 369 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi să se 
adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
DREPTULUI LA PENSIE

41,3%

58,7% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA 

PENSIE

50,8%

16,9%
32,3%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Din cele 260 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 44 
cereri, s-au confirmat cele sesizate, în 84 nu, iar 132 cereri sunt în curs de 
soluţionare. 
 Pentru soluţionarea unor probleme Avocatul Poporului a solicitat: 
stabilirea corectă a dreptului la pensie; aplicarea măsurilor de protecţie 
socială; eliminarea nemulţumirilor cu privire la cuantumul diferenţiat al 
pensiei pentru persoane pensionate în aceleaşi condiţii;  stabilirea corectă a 
bazei de calcul a pensiei; eliminarea întârzierilor efectuării plăţii pensiilor; 
respectarea legii cu privire la transferul, suspendarea, poprirea şi 
impozitarea pensiilor; stabilirea pensiei de invaliditate; stabilirea pensiei de 
urmaş, a pensiei militare, a ajutorului de deces; eliminarea erorilor apărute 
în procedura de stabilire a salariului mediu; menţinerea bazei de calcul şi a 
vechimii în muncă pentru pensionarii de invaliditate, la trecerea în 
categoria pensionarilor pentru limită de vârstă. 
 Numeroase cereri, pentru care Avocatul Poporului a făcut demersuri, 
au fost formulate de petiţionarii ce provin din mediul rural, care sunt în 
imposibilitate de a procura dovezi privind timpul util la pensie realizat în 
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cadrul fostelor cooperative agricole de producţie.  Aceştia fac eforturi 
deosebite pentru a ajunge la documentele din arhivele fostelor cooperative 
agricole de producţie, arhive, care au fost preluate de către primării. 
Primăriile răspund negativ solicitărilor petiţionarilor de a emite adeverinţe 
în legătură cu timpul util la pensie, prin invocarea inexistenţei 
documentelor fostelor cooperative pe de o parte, iar pe de altă parte, de cele 
mai multe ori se refuză eliberarea adeverinţelor care atestă  timpul util la 
pensie, sub pretextul că această obligaţie revine angajatorului. 

În scopul soluţionării problemelor sesizate, Avocatul Poporului s-a 
adresat caselor teritoriale de pensii, Casei Naţionale de Pensii şi 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

Edificatoare pentru problematica apărută în urma publicării în 
Monitorul Oficial a Deciziei nr. 87/1999, pronunţată de Curtea 
Constituţională, este situaţia petiţionarilor care solicită încadrarea într-o 
grupă superioară de muncă, posterior stabilirii calităţii de pensionar. În 
acest sens, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 8/2001, prin care a 
solicitat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale să revină asupra Notei 
nr. 1974 din 26 august 1999 ce limitează recunoaşterea grupei superioare de 
muncă numai la activităţile cuprinse în forma iniţială a Ordinului nr. 
50/1990 al ministrului muncii şi protecţiei sociale, respectiv precizarea 
locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii 
deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea 
pensionarii. Deoarece Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi-a 
menţinut punctul de vedere, problema a rămas nerezolvată. 

 
c) Protecţia specială a persoanelor handicapate. 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei speciale a persoanelor 

handicapate a fost examinat un număr de 117 cereri, din care în 70 cereri 
cetăţenii au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente.  

Din cererile reţinute spre soluţionare, într-un număr de 11 cereri s-au 
confirmat cele sesizate, în 11 nu, restul de 25 cereri sunt în curs de 
soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI SPECIALE A PERSOANELOR 

HANDICAPATE

40,2%

59,8% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  
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EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

SPECIALE A PERSOANELOR HANDICAPATE

53,2%

23,4% 23,4%
Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap; acordarea de asistenţă şi îngrijire a persoanelor cu handicap grav, 
în perioada în care asistentul personal se află în concediu de odihnă şi în 
cea rămasă după expirarea programului de lucru al acestuia; defectuoasa 
gestionare a fondurilor pentru plata drepturilor salariale ale asistenţilor 
personali ai persoanelor handicapate. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat: Ministerului Finanţelor 
Publice, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

 
d) Dreptul la ocrotirea  sănătăţii. 
 
În anul 2001, în domeniul dreptului la ocrotirea sănătăţii a fost 

examinat un număr de 97 cereri, din care în 46 cereri cetăţenii au fost 
îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente.  

Din  cele  51 cereri  reţinute spre soluţionare, într-un număr de 20 
cereri s-au confirmat aspectele sesizate, în 10 nu, iar 21 sunt în curs de 
soluţionare. 
 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
DREPTULUI LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

52,6%

47,4% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  
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EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

41,2%

39,2%
19,6%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore Avocatul Poporului a 
solicitat: respectarea condiţiilor de acordare gratuită sau compensată a 
medicamentelor; stabilirea unui plafon în limita căruia medicii de familie 
pot prescrie medicamente; stabilirea corectă a culpei medicale; acordarea 
legală a  dispozitivelor medicale; comunicarea rezultatului investigaţiilor 
medicale efectuate într-o unitate spitalicească; eliminarea deficienţelor de 
calitate ale unui produs medicamentos şi stabilirea condiţiilor de acordare a 
tratamentului medical şi spitalicesc. 

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat: Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerul 
Finanţelor Publice şi Colegiului Medicilor, dar, deşi s-a constatat 
receptivitatea acestor autorităţi publice în soluţionarea problemelor sesizate, 
până în prezent nu s-au găsit soluţii de rezolvare, datorită lipsei fondurilor 
necesare, cauzate de utilizarea sumelor alocate sănătăţii în alte scopuri 
decât cele pentru care au fost constituite. 

Nesoluţionarea acestei probleme a fost generată de: blocarea 
fondurilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul 
Finanţelor Publice, ceea ce ilustrează deficienţele de organizare şi 
comunicare la nivelul sistemului de ocrotire a sănătăţii; lipsa disciplinei 
financiare, a subfinanţării sistemului sanitar din bugetul de stat şi 
neachitarea de către unele societăţi a contribuţiei la asigurările sociale de 
sănătate. 

 
e) Reeducarea minorilor. 
 
În anul 2001, în domeniul reeducării minorilor a fost examinat un 

număr total de 7 cereri, din care în 2 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi să se 
adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 
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EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
REEDUCĂRII MINORILOR

71,4%

28,6% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

Din cele 5 cereri reţinute spre soluţionare, într-o cerere s-au 
confirmat cele sesizate, într-o cerere nu s-au confirmat, iar 3 cereri se află 
în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL REEDUCĂRII 

MINORILOR

60%

20% 20%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

Pentru soluţionarea unor probleme majore, Avocatul Poporului a 
solicitat Ministerului Justiţiei, reglementarea legală a duratei condiţiilor de 
executare a măsurii educative a internării minorilor în centrele de 
reeducare. 

 
f) Servicii militare şi speciale. 
 
În anul 2001, în domeniul serviciilor militare şi speciale a fost 

examinat un număr de 119 cereri, din care în 94 cereri cetăţenii au fost 
îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

Din cele 25 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 7 cereri 
s-au confirmat aspectele sesizate, în 9 nu s-au confirmat, iar 9 sunt în curs 
de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR MILITARE ŞI SPECIALE

21%

79%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  
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EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 

MILITARE ŞI SPECIALE

36%

28%

36%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

În acest domeniu, Avocatul Poporului a solicitat primului-ministru şi 
Ministerului Apărării Naţionale rezolvarea situaţiei cadrelor militare în 
retragere sau care au suferit detenţii politice în perioada 1946 – 1989, 
precum şi a văduvelor veteranilor de război decedaţi ca deţinuţi politici în 
închisorile şi lagărele de muncă forţată, în sensul ca aceştia să beneficieze 
de pensia militară corespunzătoare gradului militar deţinut în prezent. 

 
g) Protecţia drepturilor contribuabilului. 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor cetăţenilor în calitate 

de contribuabili, au fost examinate 117 cereri, din care în 63 cereri cetăţenii 
au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente. 

Din cele 54 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 17 
cereri s-au confirmat aspectele sesizate, în 10 nu s-au confirmat, iar 27 sunt 
în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR CONTRIBUABILULUI

46,2%

53,8% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

 
EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR CONTRIBUABILULUI

50%

31% 19%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  
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Pentru soluţionarea unor probleme majore, Avocatul Poporului a 
sesizat Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei Publice şi 
autorităţile administraţiei publice locale, solicitând acordarea de scutiri de 
plată a impozitelor şi taxelor locale pentru veteranii de război. 

 
h) Protecţia drepturilor consumatorului. 
 
În anul 2001, în domeniul protecţiei drepturilor cetăţenilor în calitate 

de consumatori, au fost examinate 138 cereri, din care în 92 cereri cetăţenii 
au fost îndrumaţi să se adreseze altor autorităţi şi instituţii publice 
competente.  

Din cele 46 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 17 
cereri s-au confirmat aspectele sesizate, în 14 nu s-au confirmat, iar 15 sunt 
în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI DREPTURILOR CONSUMATORULUI

33%

67%
Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

DREPTURILOR CONSUMATORULUI

32,6%

37,0%

30,4%

Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate
Cereri reţinute spre
soluţionare
neconfirmate  

În soluţionarea unor probleme Avocatul Poporului a solicitat: 
rezolvarea alimentării locuinţelor, în mod constant, cu energie termică 
produsă centralizat; acordarea unor facilităţi legale la serviciile de telefonie, 
care necesită modificarea unor clauze din contractul de furnizare a 
serviciului telefonic; acordarea diferenţiată a scutirilor de la plata taxei 
pentru ridicarea gunoiului menajer pentru persoanele care depăşesc vârsta 
de 75 de ani. Această scutire nu este acordată decât celor ce locuiesc la 
curte. Ca urmare, persoanele în vârstă de peste 75 de ani care locuiesc la 
bloc se consideră discriminate.  

În acest scop, Avocatul Poporului s-a adresat: Consiliului General al 
municipiului Bucureşti, Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii 
“ROMTELECOM” S.A. şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
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Consumatorilor. Deşi s-au prezentat argumentele legale (Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, iar ulterior 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale), aceste autorităţi sau 
instituţii publice au refuzat să se implice în controlul modului în care sunt 
realizate serviciile publice, iar problemele semnalate au rămas nerezolvate. 

 
i) Protecţia cultelor religioase. 

  
În anul 2001, în domeniul protecţiei cultelor religioase, au fost 

examinate 13 cereri, din care în 6 cereri cetăţenii au fost îndrumaţi să se 
adreseze altor autorităţi şi instituţii publice competente.  

Din cele 7 cereri reţinute spre soluţionare, într-un număr de 2 cereri 
s-au confirmat aspectele sesizate, iar 5 sunt în curs de soluţionare. 

EXAMINAREA CERERILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI CULTELOR RELIGIOASE

53,8%

46,2% Cereri reţinute spre
soluţionare

Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi
instituţii publice competente  

EXAMINAREA CERERILOR REŢINUTE SPRE 
SOLUŢIONARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

CULTELOR RELIGIOASE

71,4%

28,6% Cereri în curs de
soluţionare

Cereri reţinute spre
soluţionare
confirmate

 
În acest domeniu Avocatul Poporului a solicitat Guvernului şi 

Parlamentului adoptarea unei legi cu privire la regimul cultelor religioase. 
 
C. Condiţiile de muncă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului 
 
Deşi au trecut mai mult de patru ani de la crearea sa, Avocatul 

Poporului nu s-a bucurat de sprijinul autorităţilor statului pentru atribuirea 
în proprietate sau în folosinţă a unui imobil corespunzător pentru a fi 
utilizat ca sediu, condiţie vitală pentru îndeplinirea menirii sale 
constituţionale, de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În prezent, 
Avocatul Poporului îşi are sediul şi îşi desfăşoară activitatea în două 
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corpuri improprii şi diferite de clădire, A şi C ale imobilului situat în 
municipiul Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5.  

Sediul actual este inadecvat desfăşurării unei activităţi în serviciul 
cetăţeanului, în special datorită insuficienţei spaţiului acordat, a lipsei sale 
de unitate şi funcţionalitate, dar şi datorită confuziei create în mintea 
petiţionarului de imediata vecinătate a Guvernului. Datorită lipsei de spaţiu, 
în unele încăperi se desfăşoară mai multe activităţi, uneori cu conţinut 
diferit. 
 O altă problemă generată de lipsa de spaţiu o reprezintă condiţiile 
improprii în care se ţin audienţele (două birouri, fiecare având doar 6 m2), 
în condiţiile în care la audienţe este necesară prezenţa a doi funcţionari 
publici (experţi). 

O mare problemă o reprezintă lipsa spaţiului de păstrare a arhivei, 
care în prezent este depozitată, în proporţie de aproximativ 80%, în 
dulapuri metalice amplasate pe culoarele de acces ale imobilului. 

Contactarea telefonică a autorităţilor publice, în scopul obţinerii cu 
celeritate a datelor necesare anchetelor, în special când este vorba de 
autorităţi din teritoriu, a devenit aproape imposibilă datorită intrării în 
vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice. Astfel, singurele căi de comunicare rămân poşta, ceea ce comportă 
întârzieri mari în soluţionarea cererilor şi deplasările, ambele având ca efect 
creşterea cheltuielilor bugetare. 

În consecinţă, se impune imperios atribuirea unui sediu adecvat 
specificului instituţiei, volumului de activitate, precum şi noilor prerogative 
ce îi revin Avocatului Poporului în calitatea sa de “autoritate de 
supraveghere” în domeniul protecţiei datelor personale. 

 
D. Comportamentul autorităţilor şi instituţiilor publice faţă de 

solicitările Avocatului Poporului 
 
În anul 2001 unele autorităţi şi instituţii publice şi-au arătat 

disponibilitatea faţă de solicitările Avocatului Poporului. 
În majoritatea cazurilor, însă, acestea au răspuns cu întârziere, nu au 

răspuns deloc sau au avut manifestări contrare legii faţă de solicitările 
Avocatului Poporului. 

Lista autorităţilor şi instituţiilor publice care au răspuns cu întârziere 
solicitărilor legale ale Avocatului Poporului, în anul 2001, este cuprinsă în 
anexa nr. 11. 

Lista autorităţilor şi instituţiilor publice care nu au răspuns 
solicitărilor legale ale Avocatului Poporului, în anul 2001, este cuprinsă în 
anexa nr. 12. 
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Comportamentul autorităţilor şi instituţiilor publice din listele care 
fac obiectul anexelor nr. 11 şi nr. 12 se referă la cereri diferite. 

 
E. Propuneri de modificare, completare sau de abrogare a 

normelor juridice 
 
Din activitatea Avocatului Poporului, în anul 2001 a rezultat 

necesitatea formulării unor propuneri de modificare, completare sau 
abrogare de norme juridice, care sunt prevăzute în anexa nr. 13. 

 
F. Măsuri care vor fi luate, în anul 2002, pentru îmbunătăţirea 

activităţii instituţiei Avocatul Poporului 
 
 În vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei Avocatul Poporului, în 
anul 2002, se vor lua următoarele măsuri: 
 

1) Intensificarea legăturilor Avocatului Poporului cu mass – media, 
mai ales, prin conferinţe şi comunicate de presă. 

2) Reorganizarea instituţiei pe baza unui nou regulament de 
organizare şi funcţionare şi o nouă structură organizatorică. 

3) Perfecţionarea personalului prin cursuri postuniversitare şi prin 
cele ale Institutului Naţional de Administraţie, mai ales pentru aplicarea 
corespunzătoare a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date. 

4) Soluţionarea cu precădere a cererilor adresate de cetăţeni în anii 
anteriori, mai ales prin intensificarea colaborării cu autorităţile şi instituţiile 
publice competente. 

5) Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor instituţiei, 
eventual prin mutarea într-un sediu corespunzător menirii constituţionale, 
pe care o are Avocatul Poporului de apărare a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor dacă acesta va fi atribuit. 

6) Editarea şi tipărirea unei broşuri de prezentare, tradusă în limbile 
engleză şi franceză, foarte necesară pentru ca instituţia să fie cunoscută în 
ţară şi în străinătate. 
 
 

Notă: 
Prezentul raport a utilizat datele furnizate de către şefii de 

departamente: Ion Oltea Toană, Mihaela Keul, Ecaterina Lăudatu şi 
Corneliu Manda, care îşi asumă răspunderea pentru exactitatea lor. 
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ANEXA nr. 1 

 
 

CERERI ADRESATE AVOCATULUI POPORULUI ÎN ANUL 2001 
ŞI DINAMICA CREŞTERII FAŢĂ DE ANII PRECEDENŢI 
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ANEXA nr. 2 
 

CERERI REŢINUTE SPRE SOLUŢIONARE ŞI PARŢIAL 
FINALIZATE ÎN ANUL 2001 
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Notă: În anul 2001 au fost examinate, atât cererile reţinute spre soluţionare din anul în curs, cât şi 
cele din anii 1997 (2/2), 1998 (7/7), 1999 (814/590) şi 2000 (2029/982), dar nefinalizate în aceşti ani. 
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ANEXA nr. 3 
 
 

DISTRIBUŢIA PE JUDEŢE A PETIŢIILOR ADRESATE 
AVOCATULUI POPORULUI ÎN ANUL 2001 

 
 
 
 
 
 
 
Notă: Mai există un număr de 33 de cereri provenind din străinătate 

 
 
 

30 



 
 
 

ANEXA nr.4 
 
 
 
 

TOTAL CERERI 2001 REPARTIZATE DUPĂ PRINCIPALELE PROBLEME  
 
 
 
 
 

1276
53 675 583

603

4222

Protecţia dreptului de proprietate

Protecţia drepturilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale

Ordinea publică, penitenciare şi
protecţia drepturilor cetăţenilor
străini si ale apatrizilor
Protectia drepturilor copilului, a
familiei şi ale femeii 

Probleme privind dreptul la
muncă şi protecţia socială a
muncii 
Alte probleme

  (17%)

(57%)

 (1%) (9%)    (8%)

(8%)
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ANEXA nr. 5 
 
 

SITUAŢIA CERERILOR  ÎN ANUL 2001 
 

Cereri reţinute spre
soluţionare

2970

4442 Cereri pentru care cetăţenii
au fost îndrumaţi să se
adreseze altor autorităţi şi

(40%)

(60%)

instituţii publice competente
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ANEXA nr. 6 
 
 

 

1997 1998 1999 2000 2001
CERERI REŢINUTE 

SPRE SOLUŢIONARE 
ÎN ANUL 2001 

COMPARATIV CU ANII 1997 - 2000 
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ANEXA nr.7 
 
 
 

SITUAŢIA CERERILOR REŢINUTE SPRE SOLUŢIONARE ÎN ANUL 2001 
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1536

690

744

Cereri în curs de soluţionare

Cereri reţinute spre soluţionare confirmate

Cereri reţinute spre soluţionare neconfirmate

 (25%)
  (52%)

(23%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 8 
 
 
 
FRECVENŢA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR ÎN ANUL  2001, 

REZULTATĂ DIN EXAMINAREA CERERILOR 
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0,5%

1,0%

1,4%

4,2%

18,5%

25,4%

11,5%

14,3%
6,9%

6,5%

3,1%

2,8%

1,9%

0,6%
1,0%

0,4%Dreptul de proprietate
Dreptul de petiţionare
Dreptul la un nivel de trai decent (ajutoare sociale, condiţii de locuit)
Dreptul la ocrotirea sănătăţii (asistenţă socială)
Dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie
Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii
Dreptul la informaţie
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Dreptul persoanelor handicapate la protecţie specială
Libertatea individuală
Dreptul la învăţatură
Dreptul la liberă circulaţie
Secretul corespondenţei
Inviolabilitatea domiciliului
Libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare
Alte drepturi

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 9 
 
 

AUDIENŢE ACORDATE ÎN ANUL 2001 
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ŞI DINAMICA CREŞTERII FAŢĂ DE ANII PRECEDENŢI 
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Notă: Audienţele acordate zilnic se înregistrează în mod distinct faţă de cererile adresate Avocatului Poporului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 10 
 
 

37 



ANCHETE EFECTUATE ÎN ANUL 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (21%)
 31
 

120

 
 
 
 
 

anchete la cerere
anchete din oficiu

 (79%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



ANEXA nr. 11
LISTA 

autorităţilor şi instituţiilor publice care au răspuns cu întârziere solicitărilor 
legale ale Avocatului Poporului, în anul 2001 

   
I. PROTECŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  De întârziere 
1. Primăria Municipiului Bucureşti 2 luni 
2. Primăria comunei Fârliug, judeţul Caraş - Severin 4 luni 
   
II. PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENILOR APARŢINÂND 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
   

Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
Crt.  de întârziere 
1.  Consiliul judeţean Suceava  5 luni 
2. Primarul municipiului Argeş, judeţul Argeş 3 luni 

 
III. ORDINEA PUBLICĂ 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 10 luni 
2. Primarul comunei Terpeziţa, judeţul Dolj 5 luni 
3. Primarul comunei Mironeasa, judeţul Iaşi 4 luni 
4. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin 2 luni 
5. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 2 luni 
6. Parchetul Militar Teritorial de pe lângă Tribunalul 

Militar Teritorial Bucureşti 
2 luni 

   
IV. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi 

Adopţie 
4 luni, 
5 luni 

2. Comisia pentru Protecţia Copilului sector 1  7 luni 
3. Comisia pentru Protecţia Copilului sector 6 5 luni, 4 luni 
4. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sălaj 4 luni 
5. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa 4 luni 
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Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
6. Primarul municipiului Iaşi, judeţul Iaşi 7 luni 
7. Primarul comunei Orbeni, judeţul Bacău 6 luni 
8. Direcţia de Sănătate Publică Bacău 6 luni 

 
V. PROTECŢIA FAMILIEI 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Primarul municipiului Zalău, judeţul Sălaj   3 luni 
2. Primarul municipiului Vaslui, judeţul Vaslui  4 luni 
3. Primarul comunei Roznov, judeţul Neamţ 3 luni 
4. Primarul comunei Tutova, judeţul Vaslui 5 luni 
5. Primarul comunei Blăgeşti, judeţul Bacău 4 luni 
6. Primarul comunei Borca, judeţul Suceava 3 luni 
7. Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău  2 luni 
8. Primarul comunei Stăncuţa, judeţul Brăila 6 luni 
   
VI. PROBLEME PRIVIND DREPTUL LA MUNCĂ ŞI PROTECŢIA 

SOCIALĂ A MUNCII 
   

Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  De întârziere 
1. Administraţia Finanţelor Publice Calafat  8 luni 
2. Ministerul Sănătăţii şi Familiei  8 luni 

 
VII. ALTE PROBLEME 

1. Respectarea dreptului la reconstituirea sau constituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către autorităţile publice competente 
   

Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Primarul comunei Brădeanu, judeţul Iaşi 9 luni 
2. Primarul comunei Todireşti, judeţul Iaşi 9 luni 
3. Primarul comunei Izvoarele, judeţul Olt 9 luni 
4. Primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava 9 luni 
5. Primarul comunei Grăniceşti, judeţul Suceava 9 luni 
6. Primarul comunei Mirceşti, judeţul Iaşi 8 luni 
7. Primarul General al municipiului Bucureşti 7 luni 
8. Primarul sectorului 1, municipiul Bucureşti 7 luni 
9. Primarul comunei Cristeşti, judeţul Botoşani 7 luni 
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Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
10. Primarul comunei Drajna, judeţul Prahova 7 luni 
11. Prefectul judeţului Botoşani 6 luni 
12. Primarul comunei Potcoava, judeţul Olt 6 luni 
13. Primarul comunei Ogrezeni, judeţul Giurgiu 5 luni 
14. Primarul comunei Buneşti Avereşti, judeţul Vaslui 5 luni 
15. Prefectul judeţului Gorj 4 luni 
16. Primarul oraşului Fundulea, judeţul Ilfov 4 luni 
17. Primarul comunei Dolboşi, judeţul Gorj 4 luni 
18. Primarul municipiului Bârlad, judeţul Vaslui 3 luni 
19. Prefectul judeţului Vaslui 3 luni 
20. Primarul comunei Merişani, judeţul Argeş 3 luni 
21. Prefectul judeţului Dâmboviţa 2 luni 
22. Prefectul judeţului Ialomiţa 2 luni 

   
2. Dreptul la pensie 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (la mai multe 

cereri)  
10 luni  

  3 luni  
  4 luni  
  5 luni  
  7 luni  

2. Oficiul de pensii sector 3, municipiul Bucureşti  7 luni  
3. Oficiul de pensii sector 4, municipiul Bucureşti 4 luni  
4. Oficiul de pensii sector 6, municipiul Bucureşti 4 luni  
5. Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale Bistriţa 
19 luni  

6. Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale Dâmboviţa 

4 luni  

7. Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale Suceava 

7 luni  

8. Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale Gorj  

3 luni 
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3. Protecţia specială a persoanelor handicapate 
   

Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Secretariatul de Stat  pentru Persoanele cu Handicap  4 luni  
2. Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu 

Handicap Vâlcea 
3 luni 

 
4. Servicii militare şi speciale 

  
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel 7 luni 
2. Primarul comunei Voluntari, judeţul Ilfov  4 luni 

  
5. Protecţia drepturilor contribuabilului  

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Direcţia Impozite şi Taxe Locale a sectorului 2 

Bucureşti  
12 luni 

2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu  2 luni 
  

6. Protecţia drepturilor consumatorului 
   

Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Primarul municipiului Bacău, judeţul Bacău 6 luni 
2. Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Buzău 4 luni 

  
7. Protecţia cultelor religioase 

   
Nr. Autoritatea sau instituţia publică Perioada 
crt.  de întârziere 
1. Primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş  3 luni 
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ANEXA nr. 12 
 
 

LISTA 
autorităţilor şi instituţiilor publice care nu au răspuns solicitărilor legale 

ale Avocatului Poporului, în anul 2001 
 
 

I. PROTECŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1.  Primăria Municipiului Bucureşti 
2.  Consiliul local al comunei Corabia – judeţul Olt 
3.  Primăria comunei Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava 

 
II. PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENILOR APARŢINÂND     

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Primarul comunei Feldioara, judeţul Braşov  
2. Prefectul judeţului Braşov 
3. Casa de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a Judeţului Iaşi 
4. Parchetul Militar Iaşi de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi 
5. Parchetul Militar Ploieşti de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti 
6. Direcţia Străini şi Probleme de Migrări din cadrul Ministerului de 

Interne 
 

III. ORDINEA PUBLICĂ 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Parchetul Militar Cluj de pe lângă Tribunalul Militar Cluj 
2. Direcţia de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
3. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău 
4. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi 
5. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş 
6. Inspectoratul General al Poliţiei 
7. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa 
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IV. PENITENCIARE 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Parchetul Militar Cluj de pe lângă Tribunalul Militar Cluj 
2. Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa 
3. Parchetul Militar Ploieşti de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti 
4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte 
5. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie 

 
V. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

  
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Afacerilor Externe 
2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 
3. Consiliul Judeţean Vrancea 
4. Consiliul Judeţean Ilfov 
5. Consiliul Judeţean Mehedinţi 
6. Primarul sectorului 2, municipiul Bucureşti 
7. Comisia pentru Protecţia Copilului Giurgiu 
8. Comisia pentru Protecţia Copilului Tulcea 
9. Comisia pentru Protecţia Copilului Vrancea 

10. Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi 
11. Direcţia pentru Protecţia Copilului Tulcea 
12. Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
13. Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu 
14. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 
15. Primarul comunei Ilovăţ, judeţul Mehedinţi 
16. Primarul municipiului Botoşani, judeţul Botoşani 
17. Primarul comunei Avrămeşti, judeţul Harghita 

 
VI. PROTECŢIA FAMILIEI 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Primarul municipiului Bucureşti 
2. Primarul sectorului 5, municipiul Bucureşti 
3. Primarul sectorului 1, municipiul Bucureşti 
4. Primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş 
5. Primarul municipiului Reşiţa, judeţul Caraş Severin 
6. Primarul comunei Lespezi, judeţul Iaşi 
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Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

7. Primarul comunei Perişoru, judeţul Călăraşi 
8. Primarul comunei Someş Odorhei, judeţul Sălaj 
9. Primarul comunei Dăneşti, judeţul Vaslui 

10. Primarul comunei Adamclisi, judeţul Constanţa  
11. Primarul comunei Ştefăneşti, judeţul Botoşani 
12. Primarul comunei Curteşti, judeţul Botoşani 
13. Primarul comunei Babadag, judeţul Tulcea 
14. Primarul comunei Teslui, judeţul Olt 
15. Primarul comunei Domneşti, judeţul Ilfov 
16. Primarul comunei Valea Ursului, judeţul Neamţ 
17. Primarul comunei Filipeştii de Târg, judeţul Prahova 
18. Primarul comunei Cosmeşti, judeţul Galaţi 
19. Primarul comunei Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
20. Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială Iaşi 
21. Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială Botoşani 

 
VII. PROTECŢIA DREPTURILOR FEMEII 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Alba 
 

VIII. PROBLEME PRIVIND DREPTUL LA MUNCĂ ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALĂ A MUNCII 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti 
 

IX. ALTE PROBLEME  
1. Respectarea dreptului la reconstituirea sau constituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor de către autorităţile 
publice competente 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Administraţiei Publice 
2. Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5, municipiul Bucureşti 
3. Prefectul judeţului Argeş 
4. Prefectul judeţului Brăila 
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Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

5. Prefectul judeţului Buzău 
6. Prefectul judeţului Dolj 
7. Prefectul judeţului Giurgiu 
8. Prefectul judeţului Ilfov 
9. Prefectul judeţului Olt 
10 Primarul municipiului Craiova, judeţul Dolj 
11. Primarul municipiului Iaşi, judeţul Iaşi 
12. Primarul municipiului Sibiu, judeţul Sibiu 
13. Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava 
14. Primarul municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea 
15. Primarul sectorului 1, municipiul Bucureşti 
16. Primarul sectorului 4, municipiul Bucureşti 
17. Primarul oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi 
18. Primarul oraşului Scorniceşti, judeţul Olt 
19. Primarul oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş 
20. Primarul comunei Coşeşti, judeţul Argeş 
21. Primarul comunei Davideşti, judeţul Argeş 
22. Primarul comunei Drăganu, judeţul Argeş 
23. Primarul comunei Mălureni, judeţul Argeş 
24. Primarul comunei Moşoaia, judeţul Argeş 
25. Primarul comunei Ştefăneşti, judeţul Argeş 
26. Primarul comunei Ormeniş, judeţul Braşov 
27. Primarul comunei Viziru, judeţul Brăila 
28. Primarul comunei Cornea, judeţul Caraş-Severin 
29. Primarul comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin 
30. Primarul comunei Cuza-Vodă, judeţul Călăraşi 
31. Primarul comunei Malnaş-Micfalău, judeţul Covasna 
32. Primarul comunei Malu Mare, judeţul Dolj 
33. Primarul comunei Melineşti, judeţul Dolj 
34. Primarul comunei Rast, judeţul Dolj 
35. Primarul comunei Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu 
36. Primarul comunei Grădinari, judeţul Giurgiu 
37. Primarul comunei Joiţa, judeţul Giurgiu 
38. Primarul comunei Corbeanca, judeţul Ilfov 
39. Primarul comunei Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
40. Primarul comunei Şincai, judeţul Mureş 
41. Primarul comunei Cordun, judeţul Neamţ 
42. Primarul comunei Izvoarele, judeţul Prahova 
43. Primarul comunei Valea Vântului, judeţul Satu Mare 
44. Primarul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman 
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Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

45. Primarul comunei Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman 
46. Primarul comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman 
47. Primarul comunei Prundeni, judeţul Vâlcea 
48. Primarul comunei Soveja, judeţul Vrancea 
49. Ocolul silvic Albeşti, judeţul Argeş 
50. Direcţia silvică Slobozia, judeţul Ialomiţa 

 
2. Dreptul la pensie 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  
2. Casa de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Bucureşti 
3. Oficiul de pensii sector 1, municipiul Bucureşti  
4. Oficiul de pensii sector 3, municipiul Bucureşti  
5. Oficiul de pensii sector 6, municipiul Bucureşti  

 
3. Protecţia specială a persoanelor handicapate 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Justiţiei 
2. Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap 

Prahova 
3. Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap 

Hunedoara 
 

4. Servicii militare şi speciale 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Apărării Naţionale 
2. Casa de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a judetului Dolj 
3. Primarul comunei Sineşti, judeţul Ialomiţa 
4. Primarul comunei Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa 
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5. Protecţia drepturilor contribuabilului 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Primarul oraşului Buşteni, judeţul Prahova 
2. Primarul municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj 
3. Consiliul local Târgu Jiu, judeţul Gorj 
4. Ministerul Finanţelor Publice 

 
6. Protecţia drepturilor consumatorului 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

 
7. Dreptul de petiţionare 

 
Nr. 
crt. 

Autoritatea sau instituţia publică 

1. Ministerul Afacerilor Externe 
2. Primarul municipiului Galaţi, judeţul Galaţi 
3. Prefectul judeţului Galaţi 
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