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Cuvânt introductiv
Domnule Ion-Marcel Ciolacu, Preşedinte al Camerei Deputaţilor,
Domnule Teodor-Viorel Meleșcanu, Preşedinte al Senatului,
Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,

Constituţia a gândit Avocatul Poporului ca fiind garantul drepturilor și libertăților
fundamentale, competențele sale vizând relația dintre autorităţile administrative și persoane,
atunci când acestea din urmă consideră că drepturile lor au fost încălcate. Avocatul
Poporului este în primul rând, vocea celor fără voce, a copiilor, a celor care sunt în centre
unde nu mai au libertate sau aceasta este sever limitată și nu pot să se exprime, fie că este
vorba de spitale psihiatrice, de centre pentru persoane în vârstă, de penitenciare, de centre
de refugiați etc.
În acest sens, stau mărturie sesizările din oficiu, din cursul anului 2019 – 1749,
precum și anchetele efectuate - 429.
Pentru a-și îndeplini vocația sa constituțională, Avocatul Poporului acționează, în
ciuda denumirii sale, ca un mediator, încercând să găsească și să propună soluții, fie aducând
la aceeași masă pe cei implicați, fie emițând recomandări și apreciază buna colaborare pe
care a avut-o, în multe cazuri, cu autorităţile administrative, mai ales la nivel local.
Avocatul Poporului s-ar fi așteptat să fie consultat de inițiatorii proiectelor de legi şi
ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
Astfel, s-ar fi evitat utilizarea mijloacelor de sesizare a Curţii Constituţionale, pentru
îndreptarea eventualelor reglementări pe care Avocatul Poporului le consideră
neconstituţionale și, implicit, perceptia implicării acestuia în diferendele cu nuanţă politică
dintre instituţiile statului.
În acest sens, prezentul Raport conţine mai multe propuneri de perfecţionare a
cadrului legislativ privitor la drepturile cetăţenilor şi raporturile lor cu autorităţile publice.
Pentru Avocatul Poporului este de maximă importanță păstrarea independenței sale,
așa cum însăși Constituţia a gândit-o, astfel încât să nu existe posibilitatea ca instituţia să fie
folosită de reprezentanți din sfera politicului, o situație contrară fiind de natură a denatura
rolul de apărător al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Avocatul Poporului,

Renate Weber

Bucureşti, ianuarie 2020
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INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI

Domeniul
drepturile
omului
egalitate de
şanse între
bărbaţi şi
femei, culte
religioase şi
minorităţi
naţionale

Domeniul
drepturile
familiei,
tinerilor,
pensionarilor,
persoanelor cu
handicap

Domeniul
apărarea,
protecția și
promovarea
drepturilor
copilului

Domeniul
armată,
justiție, poliție,
penitenciare

Domeniul
proprietate,
muncă,
protecție
socială,
impozite şi
taxe

Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție (Mecanismul
Naţional de Prevenire): Centrul Zonal București, Centrul Zonal Alba,
Centrul Zonal Bacău, Centrul Zonal Craiova

Birouri teritoriale:
Alba-Iulia, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca,
Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea,
Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu-Mureș,
Timișoara

Biroul financiar, salarizare și
resurse umane,
Biroul administrativ

Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legii, contencios
administrativ şi juridic, analiză acte normative, relații externe şi
comunicare: Biroul contencios constituțional şi recurs în interesul legii,
Biroul contencios administrativ şi juridic, Biroul analiză acte normative,
relații externe şi comunicare
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VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE

Petiții
10979
Audiențe
7738

Recomandări
164
Apeluri
telefonice
6205
Anchete: 429
- sediul central 141
- birouri teritoriale 288
Sesizări din oficiu: 1749
- sediul central 940
- birouri teritoriale 809

Rapoarte
speciale
3
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Excepții de
neconstituționalitate
directe
12
Puncte de vedere
trimise Curții
Constituționale
189

Acțiuni în
contencios
administrativ
6

Vizite MNP
79

Recursuri în
interesul legii
2
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PETIŢIILE ÎNREGISTRATE ÎN RAPORT CU DREPTURILE ŞI
LIBERTĂŢILE ÎNCĂLCATE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Drepturi constituţionale
Egalitatea în drepturi (art. 16)
Străini și apatrizi (art.18)
Dreptul de azil, extrădare, expulzare (art. 19)
Accesul liber la justiţie (art. 21)
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22)
Libertatea individuală (art. 23)
Dreptul la apărare (art. 24)
Dreptul la libera circulaţie (art. 25)
Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 26)
Inviolabilitatea domiciliului (art. 27)
Libertatea conştiinţei (art. 29)
Libertatea de exprimare (art. 30)
Dreptul la informaţie (art. 31)
Dreptul la învăţătură (art. 32)
Accesul la cultură (art. 33)
Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34)
Dreptul la mediu sănătos (art. 35)
Dreptul de vot (art. 36)
Dreptul de a fi ales (art. 37)
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European (art. 38)
Libertatea întrunirilor (art. 39)
Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii (art. 41)
Dreptul la grevă (art. 43)
Dreptul de proprietate privată (art. 44)
Libertatea economică (art. 45)
Dreptul la moştenire (art. 46)
Dreptul la un nivel de trai decent (art. 47)
Familia şi dreptul la căsătorie (art. 48)
Protecţia copiilor şi tinerilor (art. 49)
Protecţia persoanelor cu handicap (art. 50)
Dreptul de petiţionare (art. 51)
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52)
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi (art. 53)
Aşezarea justă a sarcinilor fiscale (art. 56)
Dreptul la un proces echitabil (art. 6 din CEDO)
Alte drepturi
TOTAL GENERAL:
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Nr. petiţii
151
4
2
2202
149
2
1
5
51
1
67
4
964
33
2
159
117
57
16
5
3
351
1
1054
5
8
739
1
1021
194
1375
637
10
87
16
1485
10.979

9

177

3715

Petiții formulate de femei
Petiții formulate de bărbați

7087

Petiții formulate de persoane juridice

Așezarea justă a
sarcinilor fiscale
1%

Dreptul la ocrotirea
sănătăţii
1%

Egalitate în drepturi
1%

Alte drepturi
15%

Accesul liber la justiţie
20%
Dreptul de petiţionare
13%

Dreptul la muncă şi
protecţia socială a
muncii
Dreptul de proprietate
3%
privată
10%

Dreptul de vot
1%

Dreptul la informaţie
Protecţia copiilor şi
9%
tinerilor
9%

Libertatea
conștiinței
1%

Dreptul persoanei
vătămate de o
autoritate publică
6%
Protecţia persoanelor
cu handicap
2%

Dreptul la viaţă,
integritate fizică şi
psihică
1%
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Dreptul la un mediu
sănătos
1%

Dreptul la un nivel de
trai decent
7%
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CAPITOLUL I
DOMENIUL DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE
BĂRBAŢI ŞI FEMEI, CULTE RELIGIOASE ŞI MINORITĂŢI
NAŢIONALE
Așa cum rezultă din titulatura domeniului, acesta acoperă problematica drepturilor
omului în general, fapt ce se reflectă într-un număr mare de petiții, cu o cazuistică complexă
în ceea ce privește drepturile și libertățile persoanelor. Din numărul total de 1535 de petiții
repartizate domeniului, au fost efectuate demersuri la autoritățile publice de resort pentru un
număr de 200 dintre acestea, iar pentru restul petițiilor, persoanele fizice au fost îndrumate
către instituțiile responsabile, abilitate de lege, fiindu-le indicată calea legală de urmat, sau
precizându-le condițiile în care instituția Avocatul Poporului poate interveni în soluționarea
cazurilor sesizate. Dintre petițiile în care au fost semnalate încălcări ale drepturilor și
libertăților fundamentale, la fel ca în anii trecuți, cele mai multe au vizat încălcarea dreptului
de petiționare (190) și celui la informație (371) și a dreptului persoanei vătămate de o
autoritate publică (136). Din analiza realizată la nivelul domeniului a rezultat că majoritatea
dosarelor se soluționează favorabil petentului, în sensul obținerii informației solicitate sau
obținerii răspunsurilor la petițiile adresate instituțiilor de către petenți.
În cursul anului 2019, au fost efectuate 21 anchete la mai multe instituții publice, iar,
în unele situații, au fost stabilite, prin procesul-verbal de anchetă, dispoziții cu caracter de
recomandare, pe care autoritățile vizate și le-au însușit în cea mai mare parte, astfel că nu s-a
mai impus emiterea unor recomandări în temeiul art. 24 din Legea nr. 35/1997, republicată.
Domeniul s-a sesizat din oficiu în 52 de situații, folosind această atribuție
instituțională în sensul identificării problemelor de sistem cu tematică specifică
departamentului. Acestea au vizat, printre altele aspecte din domeniul sănătății și al educației,
mediu sănătos, egalitatea în drepturi etc.
Au fost emise 15 recomandări.
Au existat situații unde, ca urmare a unor demersuri realizate în acest sens, instituții
publice centrale au reformat acte normative, fără a fi necesară emiterea de recomandări.
Subliniem buna colaborare interinstituțională, în vederea soluționării cazurilor
semnalate de către petenți sau mass-media, în special cu: Ministerul Educației și Cercetării,
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor,
Direcția pentru Cultură a Municipiului București.
Dintre autoritățile care nu au acordat sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor
instituției Avocatul Poporului, se evidențiază următoarele: Primăria Municipiului București,
Administrația Străzilor, Comisariatul Județean Ilfov al Gărzii de Mediu.
Exemple de cazuri rezolvate cu succes, de autorități care au fost deschise
colaborării
Educație
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cu privire la situația de la
Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, unde a fost demarată o anchetă
internă după ce un membru al unui partid politic a relatat pe o rețea de socializare situația a
trei studente nevăzătoare discriminate de către unitatea de învățământ. Urmare intervenției
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instituției Avocatul Poporului, Universitatea din București și-a asumat și a implementat 10
măsuri necesare în vederea nediscriminării studenților cu deficiente de văz.
Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (10) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.
4948/2019, la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
participă numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere,
calculată conform anexei nr. 2 la ordinul sus indicat, este minimum 5.00 (cinci). Calculul se
realizează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de
absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor
a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Astfel, elevii care
susțin Evaluarea Națională în anul 2020 și care vor avea o medie de admitere la liceu
sub 5 nu vor intra în procesul de repartizare la licee (tehnologice, teoretice sau
vocaționale). Urmare demersurilor efectuate, Ministrul Educației a finalizat proiectul de ordin
care va schimba metodologia de admitere la liceu și a eliminat obligativitatea mediei minime
5 pentru înscrierea în învățământul liceal. Elevii vor putea intra la liceu dacă au susținut
Evaluarea Națională, indiferent de nota obținută. Proiectul de ordin prevede modificarea art.
2 alin. (10), astfel: „La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă
numai elevii care au susținut evaluarea națională”, fără a fi făcută vreo precizare legată de
medie.
Drepturile minorităților naționale
Pe parcursul anilor 2018-2019, Avocatul Poporului, în îndeplinirea rolului său
constituțional a sesizat faptul că dispozițiile art. 5 alin. (4) Metodologia-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016
creează premisele unei discriminări din punct de vedere al certificării competențelor
lingvistice la admiterea în învățământul superior, astfel că, prin metodele specifice de
intervenție, a solicitat Ministerului Educației Naționale modificarea dispozițiilor criticate.
Demersul a fost finalizat cu succes prin modificarea art. 5 alin. (4) din Metodologia-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de
doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5618/2019, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/7 ianuarie 2020, asigurându-se astfel
interpretarea unitară a textului de lege, în vederea aplicării de către unitățile de învățământ
superior a egalității de tratament între cetățenii români, indiferent de forma de învățământ
absolvită, în ceea ce privește certificarea competențelor lingvistice pentru admiterea în
învățământul superior, în sensul recunoașterii competențelor lingvistice la limba română ale
absolvenților examenului de Bacalaureat.
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cu privire la situația Asociației
Nevăzătorilor Maghiari din România, care și-a propus fondarea unei instituții de educație
specială în limba maghiară pentru copiii nevăzători. În prezent, în România există 7 instituții
speciale care asigură educație și pregătire profesională pentru nevăzători și toate sunt cu
predare în limba română. Urmare intervenției instituției Avocatul Poporului, am fost informați
de acordul de principiu al Ministerului Educației în vederea susținerii inițiativei locale de
înființare a unei instituții de învățământ special în limba maghiară pentru persoanele cu
deficiențe de vedere, în funcție de necesitățile identificate în județele Harghita și Covasna,
urmate de adoptarea de către Ministerul Educației Naționale a ordinului de ministru, în
conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât să fie asigurat mediul adecvat pentru buna
învățare și dezvoltare a acestei categorii de elevi.
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la aspectele sesizate în
mass-media, potrivit cărora aproape 100 de persoane din Municipiul Alexandria, județul
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Teleorman, care trăiesc la limita sărăciei, multe dintre ele din ajutoare sociale, urmează a fi
relocate la marginea orașului, în containere. Alte zece familii riscă să rămână în stradă.
Primăria Alexandria susținea că vrea să-i relocheze pentru că imobilele prezintă un grad de
risc seismic ridicat, acestea urmând a fi demolate. Față de situația prezentată, urmare
demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului, a fost emisă Hotărârea Consiliului
Local privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local în vederea plății serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare pentru familiile și persoanele care beneficiază de locuințe
tip modul, situate în perimetrul indicat. De asemenea, s-au eliberat contractele de închiriere în
vederea stabilirii domiciliului la noua adresă și pentru a putea încheia contracte de prestări
servicii cu furnizorii de apă și gunoi. Din totalul de 65 de titulari de contracte, 62 au ridicat
contractele de închiriere, ceilalți 3 nu au răspuns adreselor, aceștia nefiind în localitate.
Totodată, începând cu data de 10.10.2019, ca urmare a semnării contractului de comodat între
Municipiul Alexandria și SC CEZ Romania SA, s-a început înmânarea documentației pentru
încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Persoane sunt relocate în locuințele
modulare pentru o perioadă de 5 ani, iar în acest timp, primăria va întreprinde demersuri pentru
construirea unor noi locuințe, în funcție de alocările bugetare.
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la o știre apărută în
mass media despre limbajul dur și insultător al unei angajate la Serviciul 112 la adresa unei
femei de etnie romă care apelase numărul unic de urgență pentru a semnala acte de violență
asupra acesteia. Totodată, presa a relatat despre neimplicarea poliției în cazul sus menționat.
Față de situația prezentată, urmare demersurilor întreprinse, Inspectoratul de Poliție Județean
Zalău a comunicat că se efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și
tulburarea ordinii și liniștii publice, ca urmare a unei plângeri depuse de persoana în cauză.
De asemenea, s-a dispus cercetarea disciplinară a personalului de serviciu din data de 25
aprilie 2019, pentru stabilirea existenței, neexistenței redirecționării unui apel preluat de la
STS în referire la cazul mai sus menționat, precum și existenței/inexistenței unor abateri de
natură disciplinară sau penală, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsuri în
consecință. Serviciul de Telecomunicații Speciale ne-a comunicat măsurile dispuse pentru
prevenirea unor astfel de situații, a analizat și prelucrat acest caz în cadrul pregătirii
profesionale a tuturor operatorilor din Centrele unice pentru apeluri de urgență 112.
Sănătate și siguranță
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile
prezentate de mass-media, referitoare la lipsa serului antiviperin din spitalele din țară. Ca
urmare a demersurilor realizate, Ministerul Sănătății ne-a comunicat că până la data de
11.07.2019 au fost raportate un număr de 14 cazuri urgente și au fost livrate 47 comenzi. Toți
pacienții care s-au prezentat la compartimentele de specialitate ale unităților sanitare au primit
tratament cu serul antiviperinic. În zonele unde incidența unor asemenea evenimente este mai
ridicată, au fost identificate probleme de aprovizionare cu ser antiviperinic, în sensul că
spitalele nu aveau pe stoc nicio fiolă cu acest produs. Potrivit companiei producătoare de ser
antiviperin, spitalele nu comandă produsul până în momentul apariției unui caz grav și urgent,
compania fiind pusă în situația de a livra în mai puțin de 48 ore 2 sau 3 doze, prin două sau
trei transporturi de urgență, repetitive, în zone îndepărtate. Întrucât existau în continuare
spitale fără ser antiviperin și un risc major de apariție a unor cazuri de decese, la adulții și
copiii din zonele afectate de prezența viperelor, sezonul estival fiind în plină desfășurare, a
fost emisă Recomandarea nr. 66/2019, către Ministerul Sănătății, în care s-a solicitat luarea
mai multor măsuri de natură a împiedica apariția unor cazuri grave care se pot solda cu decese.
Recomandarea a fost însușită parțial, motiv pentru care instituția Avocatul Poporului
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monitorizează situația și urmează a verifica în ce măsură autoritățile s-au conformat
recomandărilor adresate.
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după ce în mass-media au fost
semnalate numeroase cazuri în care diferite persoane fie s-au aruncat în fața metroului, fie au
fost împinse pe șinele de rulare. Pentru remedierea situației, un număr de 15.000 de oameni
au semnat o petiție prin care solicită instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou
pentru securizarea peroanelor. Pe de altă parte, au fost semnalate nereguli și în ceea ce privește
siguranța călătorilor care folosesc metroul. În urma solicitării de informații și efectuării de
anchete, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 67/2019, prin care a stabilit
necesitatea ca, în contextul pericolelor la care sunt expuși călătorii, Ministerului
Transporturilor în colaborare cu S.C. METROREX S.A., să asigure elaborarea proiectului
pentru instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou pentru securizarea peroanelor și
pentru efectuarea tuturor lucrărilor tehnice necesare asigurării siguranței călătorilor, precum
și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare în vederea demarării procedurii de solicitare
și accesare de fonduri europene pentru obiectivul de investiție precizat. Recomandarea a fost
însușită parțial de către Ministerul Transporturilor, care a comunicat un punct de vedere
potrivit căruia se impune instalarea acestor panouri în stațiile și liniile foarte aglomerate, mai
exact pentru linia de metrou M2. Astfel, instalarea panourilor a fost analizată în cadrul etapei
de pregătire a proiectului de reabilitare a stațiilor de metrou pentru linia M2, iar JASPERS a
considerat benefică integrarea unui astfel de proiect în cadrul proiectului general de
reabilitarea a stațiilor aparținând liniei de metrou M2.
Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cu privire la conținutul unor
știri difuzate în mass-media la sfârșitul lunii ianuarie 2019, potrivit cărora Ministerul Sănătății
a recomandat bucureștenilor „să nu folosească apa din rețeaua publică pentru băut,
prepararea hranei sau în igiena personală până la obținerea rezultatelor finale din probele
prelevate”. Urmare demersurilor efectuate de către instituția Avocatul Poporului, autoritățile
competente în domeniul calității apei potabile, au comunicat că rezultatele analizelor efectuate
în urma incidentului au indicat că valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul
total nu se încadrau în limitele stabilite de legislația în vigoare. Având în vedere rezultatele
investigațiilor de laborator prin care s-au constatat neconformități, Serviciul Control în
Sănătate Publică din cadrul DSP București a dispus sancționarea contravențională a S.C. Apa
Nova București S.A. cu amendă maximă în cuantum de 10.000 lei, sub aspectul încălcării
prevederilor art. 7 lit. g) din Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.
Mediu
Instituția Avocatul Poporului a luat cunoștință din raportul „În spatele scenei: Cum
ascund depozitele de bușteni distrugerea pădurilor seculare ale Europei” din 17 iulie 2018,
efectuat de către Environmental Investigation Agency (EIA), precum și din mai surse massmedia despre faptul că „pădurile din România au avut de suferit peste un deceniu de
administrare defectuoasă și neglijentă pentru a alimenta cererea externă pentru lemn ieftin”.
Potrivit studiilor științifice efectuate, în anul 2005 România deținea două treimi din pădurile
virgine încă existente în Europa, totalizând aproximativ 300.000 de hectare. Cercetătorii au
estimat pentru anul 2018 un total de aproximativ 100.000 hectare, cu 200.00 de hectare mai
puțin față de anul 2005. De asemenea, potrivit unui articol publicat pe un portal de știri din
România, prin intermediul instrumentului de evaluare a resurselor forestiere (Inventarul
Forestier Național), înființat în urma solicitărilor Uniunii Europene, s-a efectuat o
monitorizare timp de zece ani, după metode științifice certificate la nivel mondial, situația
pădurilor României. Rezultatele raportului au scos la iveală faptul că în fiecare an, 20 de
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milioane de metri cubi de lemn dispar din păduri fără forme legale. Avocatul Poporului a
demarat procedura specifică de investigare cu privire la acest caz, iar situația este analizată în
prezent prin colaborare cu autoritățile publice competente, în vederea identificării de soluții.
Situația creată de suprapopularea speciei de urs brun în anumite zone ale României a
făcut obiectul demersurilor realizate de instituția Avocatul Poporului, începând cu luna
septembrie 2017. Pe baza a mai multor petiții, instituția Avocatul Poporului a demarat
măsurile specifice de intervenție, adresându-se Ministerului Mediului în repetate rânduri
pentru soluționarea situației. Salutăm emiterea de către Ministerul Mediului a Ordinului nr.
724/2019 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul
sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.
De asemenea, ulterior datei de 24 octombrie 2019, instituția Avocatul Poporului a
fost sesizată de mai mulți petenți cu privire la nelegalitatea Hotărârii nr. 539 din 24 octombrie
2019, adoptată de Consiliul General al Municipiului București. Acest act administrativ
instituie așa-numita taxă oxigen și dispune asupra măsurilor concrete de îmbunătățire a
calității aerului în Municipiul București, în sensul delimitării unui perimetru în centrul
Municipiului București (ZACA), în cadrul căruia accesul autovehiculelor intens poluatoare și
poluatoare va fi condiționat de plata unei taxe, numită vinieta Oxigen. În acest sens, ne-am
adresat Consiliului General al Municipiului București, în vederea clarificării anumitor situații
legate de modalitatea de punere în aplicare a măsurilor dispuse, cu referire la situația
persoanelor care locuiesc în perimetrul delimitat din centrul Bucureștiului și al căror drept de
folosință a autovehiculelor ar putea fi afectat prin interzicerea accesului în Zona de Acțiune
pentru Calitatea Aerului, cu privire la destinația concretă a sumelor provenite din încasarea
vinietei tip oxigen sau cu privire la considerentele pentru care anumite autovehicule au fost
incluse în categoria celor exceptate de la prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 539 din 24
octombrie 2019.

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

15

CAPITOLUL II
DOMENIUL DREPTURILE TINERILOR, ALE FAMILIEI,
PENSIONARILOR, PERSOANELOR CU HANDICAP

În anul 2019, domeniului Drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu
handicap i-au fost repartizate 692 de petiţii. Din acest total au rezultat 102 dosare, celelalte
590 petiții fiind soluționate fără deschidere de dosar. Conform specializărilor domeniului de
activitate, cele 692 petiţii au fost structurate astfel:
1. Drepturile tinerilor şi familiei: 38 petiţii
2. Drepturile pensionarilor: 461 petiţii
3. Drepturile persoanelor cu handicap: 193 petiţii
Drepturile tinerilor
Asemănător anilor precedenți, în anul 2019, la instituția Avocatul Poporului a fost
înregistrat un număr de 38 de petiții, în care se pot identifica încălcări ale drepturilor tinerilor
și familiei. Din totalul petițiilor, 11 au fost repartizate domeniului pentru a fi analizate în raport
cu protecția drepturilor tinerilor și 27 au fost petiții legate de apărarea drepturilor familiei. În
cele 11 petiţii cu privire la drepturile tinerilor, aceștia au semnalat, în special, aspecte legate
de neacordarea unei locuinţe sociale şi a altor forme de ajutor din partea statului ori a
autorităţilor locale, a pensiei de întreţinere şi a celei de urmaş, de regimul juridic al bunurilor
dobândite în timpul căsătoriei ori de dreptul la moştenire. În majoritatea cazurilor, petiţiile au
privit posibila încălcare a drepturilor reglementate de Legea nr. 114/1996 a locuinţei,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. O problemă recurentă este cea a
tinerilor care au părăsit centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani și au
întâmpinat dificultăți în procesul de reintegrare socială. De asemenea, ni s-au adresat petiții
privind dreptul familiilor la un venit minim garantat, ca formă de asistență socială, potrivit
Legii nr. 416/2001.
Dosar nr. 21778/2019 Petentei nu i-au fost achitate drepturile care i se cuveneau prin
alocația de stat în perioada în care a beneficiat de serviciile de asistență socială și de găzduire
în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. Acest lucru
s-a datorat unei erori materiale strecurate într-o sentința judecătorească prin transcrierea
incorectă a numelui minorei. Din cauza acestei erori materiale nu s-a putut deschide cont la
momentul intrării în sistemul de protecție, iar demersurile pentru îndreptarea acesteia au fost
pornite mult prea târziu (minora a împlinit între timp 18 ani) pentru ca Agenția pentru Plăți și
Inspecție Socială a Municipiului București să vireze drepturile sociale cuvenite. La momentul
redactării raportului, dosarul este încă în lucru, fiind emisă o recomandare către directorul
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în sensul
realizării demersurilor pentru clarificarea circumstanțelor care au condus la acest prejudiciu
și luarea unei măsuri adecvate pentru soluționarea cazului.
Dosar nr. 17065/2019 Petentul, un tânăr cu handicap, a sesizat Avocatul Poporului în
legătură cu tergiversarea soluționării cererilor acestuia de către Primăria Sectorului 1
București, în care a solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat. Petentului i
s-au acordat în cele din urmă punctele aferente persoanelor încadrate în grad de handicap și
poate beneficia de ajutor la plata chiriei. Autoritatea publică a comunicat că întregul fond de
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locuințe disponibile este atribuit cu respectarea strictă a poziției pe care fiecare solicitant o
ocupă în lista de priorități.
Drepturile familiei
Petițiile având ca obiect încălcarea drepturilor familiei au fost de cele mai multe ori,
la fel ca în anii precedenți, soluționate fără deschiderea unui dosar, petenții solicitând
consiliere juridică cu privire la: obținerea sau indexarea pensiei de întreținere; prevederile
legale în materia adopției; obligația de întreținere a rudelor față de persoana internată într-un
azil privat; dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu
handicap; tergiversarea soluționării cererilor pentru obținerea unei locuințe sociale și măsuri
de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Au mai fost adresate petiții referitoare la
dreptul familiilor la un venit minim garantat, ca formă de asistență socială, potrivit Legii nr.
416/2001. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, instituția Avocatul Poporului a transmis
îndrumări atât în privința prevederilor legale, cât și în ceea ce privește constituirea dosarului
pentru obținerea acestui venit de la serviciile de asistență socială ale primăriilor de care
aparțineau.
Dosar nr. 15670/2019 Petentul a reclamat nesoluționarea cererii înregistrate la
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București, prin care a
solicitat remedierea defecțiunii instalației sanitare din locuința socială în care domiciliază
împreună cu toată familia. Urmare a demersurilor întreprinse, autoritatea ne-a comunicat că
sesizarea petentului a fost soluționată favorabil.
Dosar nr. 21778/2019 Petenta a informat instituția Avocatul Poporului cu privire la
situația sa locativă, plângându-se de faptul că este o mamă singură, suferind de diferite
afecțiuni, căreia i-a scăzut la jumătate capacitatea de muncă și are în îngrijire o minoră, de
asemenea, cunoscută cu diverse afecțiuni. Petenta ne-a informat că se află de 10 ani pe lista
persoanelor care reprezintă caz social, având nevoie de o locuință socială, situația sa fiind
cunoscută de mai mulți ani de Primăria Municipiului Caracal.
De asemenea, menționa că veniturile pe care le are nu-i permit, de multe ori, să asigure
nici hrana zilnică a familiei, cu atât mai puțin să plătească o chirie la prețul stabilit de piața
imobiliară. Primăria Municipiului Caracal a încercat să vină în sprijinul petentei, acordândui, în ultimii ani, diferite forme de ajutor social, precum ajutoarele de urgență pentru situații
speciale, în vederea achitării chiriei (2017 și 2018), asigurare de mese, îngrijire și asistență
socială în cadrul Centrului de zi „Cristina”, pentru fiica minoră, pe care petenta le-a refuzat și
alocație pentru sprijinirea familiei, care i-a fost suspendată (începând cu data de 01.04.2019)
pentru că petenta nu s-a mai prezentat în vederea actualizării dosarului, până la data de 30
august 2019.
În ceea ce privește locuința socială, în anul 2019 petenta a acumulat 52 de puncte,
situându-se pe poziția 12. Instituția Avocatul Poporului a îndrumat petenta să facă demersurile
necesare pentru obținerea formelor de ajutor social de care poate beneficia până când i se va
atribui o locuință socială.
Drepturile pensionarilor
În cele 461 de petiţii referitoare la drepturile pensionarilor, petenții au solicitat
informații și explicații despre condiţiile legale de acordare a pensiilor, calcularea acestora,
legislația din domeniul asigurărilor sociale și modul în care casele de pensii înțeleg să pună în
practică această legislație.
În ceea ce privește problemele de natură legislativă, remarcăm o accentuare a atitudinii
critice a asiguraților și a pensionarilor față de reglementările în vigoare. Dintre problemele
referitoare la aspecte legislative reclamate instituției Avocatul Poporului, amintim:

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

17

- stagiul minim de cotizare, deoarece nu se pot valorifica anii de contribuții dacă sunt
mai puțini decât stagiul minim de cotizare de 15 ani;
- dispozițiile Legii nr. 215/2019, deoarece se referă numai la persoanele care au lucrat
în condiții deosebite de muncă, nu și la cele care au lucrat în grupa a II-a de muncă anterior
anului 2001;
- art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 referitor la stabilirea
indicelui de corecție în anul 2019 și aprecierea că prin această ordonanță de urgență „se
ignoră” în mod oficial o lege (art. 170 din Legea nr. 263/2010). Petenții sunt nemulțumiți de
modul de calcul al acestui indice;
- art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
pentru că nu permite pensionarea femeilor la aceeași vârstă ca bărbații;
- mențiunea din Anexa 15 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/210 privind
sistemul unitar de pensii publice, aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, ce
împiedică valorificarea tuturor veniturilor pentru care s-au plătit contribuții.
Dosar nr. 14778/2019 Petentul ne-a sesizat că nu a primit răspuns la cererea depusă
la Casa Locală de Pensii Sector 3, solicitare ce avea ca obiect valorificarea întregii vechimi
realizate în Departamentul de Comerț Exterior, atestată prin adeverințe.
Instituția Avocatul Poporului s-a adresat Casei Locale de Pensii Sector 3, care ne-a
comunicat că cererea petentului nu poate fi soluționată favorabil din cauza unei lacune
legislative. În aceste condiții, s-a solicitat Casei Naționale de Pensii Publice un punct de
vedere, sau identificarea unei soluții. Casa Națională de Pensii Publice ne-a informat că
problema petentului se poate soluționa printr-o decizie de revizuire, întrucât prevederile art.
107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 se aplică și pensiilor de serviciu reglementate de Legea
nr. 216/2015. Pentru rezolvarea cazului, cererea petentului a fost transmisă Casei Locale de
Pensii Sector 3, în vederea revizuirii pensiei de serviciu, în sensul valorificării vechimii
realizate în cadrul Departamentului de Comerț Exterior.
Dosar nr. 1336/2019 Petentul a sesizat instituția Avocatul Poporului în legătură cu
faptul că nu a primit decizia de pensionare în urma depunerii dosarului de pensionare. Prin
singura comunicare primită după depunerea dosarului, la data de 4 iulie 2018, casa de pensii
l-a fost informat că a sosit confirmarea stagiului de cotizare realizat în Spania, urmând ca
dosarul său să fie soluționat.
În urma sesizării Casei Județene de Pensii Mehedinți, această instituție a comunicat că
pentru finalizarea dosarului de pensie este necesar ca petentul să depună acte în completare.
În paralel, casa de pensii a întreprins demersuri pentru clarificarea mențiunilor din
adeverințele de grupa a II-a eliberate de Electrica Distribuție Transilvania Nord.
Dosar nr. 183/2019 Petentul ne-a sesizat în legătură cu faptul că a solicitat o serie de
documente de la Casa Județeană de Pensii Hunedoara, care a retransmis cererea petentului
Casei Locale de Pensii Petroșani, spre competentă soluționare, la data de 7 iunie 2018, fără a
primi un răspuns.
Având în vedere faptul că demersurile repetate ale instituției Avocatul Poporului la
Casa Locală de Pensii Petroșani pentru soluționarea petiției au rămas fără răspuns, s-a emis
Recomandarea nr. 37/2019, însușită de autoritatea publică, cererea petentului primind
răspuns favorabil.
Drepturile persoanelor cu handicap
În virtutea rolului său constituțional, Avocatul Poporului a fost sesizat cu numeroase
petiții vizând drepturile persoanelor cu handicap. Totodată, atunci când, în spațiul public, au
fost prezentate cazuri de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale acestei
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categorii de persoane, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersurile
instituționale care se impuneau.
Au fost analizate 174 de petiții adresate de persoane cu dizabilități sau în legătură cu
încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. În principal, acestea au vizat probleme legate
de: tergiversarea soluţionării unor cereri ale persoanelor cu handicap sau ale familiilor lor;
neadoptarea unor măsuri în termenul prevăzut de lege; lipsa de comunicare interinstituţională;
gestionarea defectuoasă a resurselor financiare destinate sistemului de protecţie a persoanelor
cu handicap; neacordarea facilităților recunoscute prin lege acestei categorii de persoane,
vizând prioritatea la parcarea de reședință a persoanei cu handicap locomotor; dificultăți
privind accesul persoanelor cu handicap în centre rezidenţiale adecvate nevoilor lor; condițiile
necorespunzătoare de îngrijire a persoanelor adulte cu handicap în centrele publice
rezidenţiale; încălcarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap grav la asistent personal de
către autoritățile administrației publice locale; prioritatea persoanelor cu handicap la obținerea
unei locuințe sociale adecvate; accesul persoanelor cu handicap la obiectivele turistice şi de
petrecere a timpului liber etc.
Dosar nr. 2712/2019 Petentul ne-a sesizat cu privire la situația surorii sale, persoană
cu handicap grav, care a fost privată, timp de 2 luni, atât de banii constituind indemnizația de
însoțitor, 1.600 lei (800 lei x 2 luni), cât și de asistent personal.
În urma demersurilor la Primăria comunei Cornetu, județul Ilfov și Casa Județeană de
Pensii Ilfov, a rezultat că reprezentanții autorităților publice implicate au manifestat diligență
cu privire la obligațiile care-i revin statului, în sensul de a nu cumula două plăți (a asistentului
personal/indemnizației lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006 și a indemnizației
pentru însoțitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010), dar nu și cu privire la drepturile
persoanei cu handicap grav, în sensul asigurării continuității în plata dreptului.
Considerând că astfel de acte/fapte administrative, neconcordante cu legislația, nu
trebuie să se generalizeze și să se transforme în practică administrativă defectuoasă, Avocatul
Poporului a emis Recomandarea nr. 146/2019.
Dosar nr. 4298/2019 Petentul, persoană încadrată în grad de handicap, se plânge că
s-a adresat Administrației Domeniului Public Sector 2, București, solicitând să-i fie pus la
dispoziție, în vederea închirierii, un loc de parcare de reședință, pe strada unde locuiește.
În urma demersurilor întreprinse, Administrația Străzilor București-Direcția
Sistematizarea Circulației, Serviciul administrare, planificare, urmărire lucrări și sisteme de
reglementarea și siguranța circulației ne-a comunicat că cererea petentului a fost admisă.
Astfel, în Comisia Tehnică de Circulație a Municipiului București a fost avizată din
punct de vedere tehnic, al circulației rutiere și pietonale, înregistrarea ca parcaj de reședință
utilizat de persoane cu dizabilități, a unui loc de parcare pe strada petentului.
Dosar nr. 12890/2019 Petentul, cu domiciliul în comuna Zănești, județul Neamț, care
la momentul adresării petiției, locuia în Căminul pentru persoane vârstnice Roznov, județul
Neamț s-a adresat instituției Avocatul Poporului, precizând că nu își mai poate plăti căminul
și urmează să fie dat afară, în cursul lunii septembrie 2019, conducerea căminului informândul în acest sens.
Instituția Avocatul Poporului a dispus efectuarea de urgență a unei anchete la Căminul
pentru persoane vârstnice Roznov. Totodată, a făcut demersuri instituționale pe lângă Primăria
Zănești, Primăria Roznov și, ulterior, Consiliul Județean Neamț.
Președintele Consiliului Județean a comunicat Avocatului Poporului că a inițiat deja
demersuri pe lângă D.G.A.S.P.C. Neamț pentru măsuri în vederea relocării persoanei cu
handicap într-un centru din structura direcției. Totodată, a dispus și identificarea modalităților
legale alternative care să sprijine persoana aflată în dificultate.
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CAPITOLUL III
DOMENIUL APĂRAREA, PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI

Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul
promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează
respectarea și promovarea drepturilor copiilor, în condițiile Legii nr. 35/1997, republicată, ale
Convenției ONU privind drepturile copilului, la care România este parte din 1990, ale Legii
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, și ale Legii nr. 286/2009,
Noul Cod penal, privind răspunderea penală a minorilor.
În anul 2019, la nivelul Domeniului privind apărarea, protecția și promovarea
drepturilor copilului au fost înregistrate 446 petiții, 42 de sesizări din oficiu, au fost efectuate
16 anchete, au fost emise 6 recomandări și 24 participări la dezbateri, conferințe,
simpozioane având ca tematică promovarea și respectarea drepturilor copiilor. În plus,
amintim că din activitatea birourilor teritoriale, detaliată la Capitolul VII, 166 de petiții, 481
de sesizări din oficiu, 139 de anchete, 74 de recomandări au vizat posibile încălcări ale
drepturilor copilului. Totodată, au fost realizate 215 activități de mediatizare având ca obiect
prezentarea atribuțiilor Avocatului Copilului, precum și alte teme de interes.
De asemenea, au fost efectuate și 4 vizite de monitorizare, împreună cu Domeniul
privind prevenirea torturii în locurile de detenție (MNP), la: Centrul de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, Centrul de Plasament
pentru Copii cu Dizabilități Găești, Centrul de Plasament Tecuci, județul Galați, Centrul de
plasament „Sf. Stelian” Ghimbav, județul Brașov.
Petițiile și sesizările din oficiu au vizat, în principal, următoarele categorii de
problematici: exercitarea formelor de violență verbală și fizică asupra minorilor în unitățile de
învățământ, în centrele de tip rezidențial sau în instituții medicale; obținerea drepturilor
cuvenite sub forma alocației de stat pentru copiii născuți în state membre ale U.E. și care au
revenit în România; nerespectarea drepturilor copiilor cu dublă cetățenie, aflați pe teritoriul
altor state; respectarea obligaţiilor părinţilor divorţaţi faţă de copiii minori rezultaţi din
căsătorie; nemulțumirile unuia dintre părinți față de conținutul unor hotărâri judecătorești prin
care minorul era încredințat celuilalt părinte; fenomenul alienării parentale; comportamentul
inadecvat al cadrelor didactice față de elevi; condițiile din instituțiile de tip rezidențial; decese
ale unor copii în instituții medicale; obținerea documentelor de călătorie pentru minori;
posibilitățile legale de acordare a unor forme de ajutor pentru creșterea copilului; acordarea
pensiei de urmaș.
Totodată, au fost elaborate 2 Rapoarte speciale:
- Raportul special privind respectarea drepturilor copiilor în România, elaborat în
parteneriat cu Organizația „Salvați Copiii”, analizând următoarele teme principale:
supraviețuirea și sănătatea copilului; protecția împotriva oricăror forme de violență; accesul
echitabil la educație de calitate; justiția pentru minori; combaterea sărăciei din familiile și
comunitățile în care copiii trăiesc; creșterea calității serviciilor sociale garantate copiilor;
integrarea socio-educațională a copiilor romi, a copiilor cu dizabilități, a copiilor migranți și
a copiilor cu părinți plecați în străinătate; finanțarea serviciilor sociale din fonduri publice și
rolul și funcțiile instituției Avocatul Poporului și ale Avocatului Copilului.
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- Raportul special privind rezultatul investigațiilor făcute de către Avocatul
Poporului în legătură cu prescrierea substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de
tip rezidențial – Urmare a difuzării pe postul de televiziune ProTv, în cadrul emisiunii
România, te iubesc! a reportajului Copilărie sub anestezie, în care se prezenta situația a „mii
de copii din centre de plasament care sunt sedați fără să aibă probleme psihice”, dar și a
scrisorii deschise publicate de Centrul de Resurse Juridice, intitulată Eșecul Guvernului de ași ocroti copiii, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, demarând, prin mijloacele
procedurale specifice, acțiuni de investigare la nivelul tuturor celor 47 de direcții generale de
asistență socială și protecția copilului, care dețin în structura lor, servicii de tip rezidențial sau
rețele de asistenți maternali, unde pot fi plasați copii cu măsură de protecție specială așa cum
prevede Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
Ulterior primirii, prelucrării şi centralizării datelor furnizate de instituțiile din teritoriu,
au fost iniţiat demersurile privind verificarea acestora în teren, fiind efectuate 14 anchete.
Rezultatul acestor demersuri, constatările și recomandările făcute au fost cuprinse în raportul
special menționat.
Dosar nr. 9101/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a prezentării
în mass-media situației unui minor care era trimis la muncă prin satele din județul Dâmbovița,
chiar de propriul tată.
S-au solicitat Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
informații cu privire la situația minorului, precum și luarea măsurilor legale care se impun.
Autoritatea ne-a comunicat următoarele:
- echipa mobilă din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, împreună cu reprezentanți ai
poliției și ai primăriei, s-a deplasat în teren pentru evaluarea cazului semnalat;
- pe islazul orașului Găești a fost găsit un minor, domiciliat în comuna Mogoșani,
județul Dâmbovița; din discuțiile purtate cu acesta a rezultat că acesta se afla în orașul Găești
de câteva luni și avea grijă de o turmă de vaci zilnic, între orele 07:00-19:00;
- evaluându-se situația familială a copilului, s-a constatat că mama a părăsit domiciliul
împreună cu unul dintre copii, o fetiță, în urmă cu doi ani și nu se cunoaște domiciliul acesteia;
tatăl avea cunoștință că fiul său muncea și locuia la un cetățean din localitatea Găești și a
primit diverse sume de bani de la acesta;
- minorul a fost preluat în regim de urgență și s-a dispus plasamentul la Centrul
de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat exploatat Târgoviște; în
cadrul centrului, minorul beneficiază de servicii specializate, inclusiv de consiliere
psihologică în vederea depășirii traumei suferite;
- la domiciliul tatălui nu se mai află alți copii, întrucât cei șapte frați ai minorului au
fost preluați în regim de urgență în anul 2005, înainte de nașterea acestuia și s-au aflat în grija
unui asistent maternal până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Dosar nr. 4644/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după difuzarea în massmedia a reportajului „Fetiță orfană de mamă umilită de educatoare, în capitală: Îți dau vreo
două, nesimțito!”
S-au întreprins demersuri la Grădinița nr. 198 „Dumbrava Minunilor” din București și
la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. În urma acestora:
- educatoarea în cauză a fost înlocuită în aceeași zi de către colega de grupă;
- în data de 7 martie 2019, educatoarea a depus cerere de renunțare la activitatea
desfășurată la grupă/ în data de 8 martie și-a înaintat demisia;
- s-au organizat întâlniri cu părinții copiilor în datele de 6 și 14 martie 2019, pentru a le
comunica acestora măsurile întreprinse de Consiliul de Administrație al grădiniței;
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- s-a asigurat evaluarea și consilierea psihologică a copiilor și a părinților care și-au
exprimat disponibilitatea și acordul;
- psihologul desemnat de CMBRAE, în urma evaluării psihologice a copiilor, a constatat
că minorii nu au fost afectați din punct de vedere emoțional și nu au fost identificate elemente,
sau indicatori care să evidențieze aspecte problematice sau dificultăți de dezvoltare, nu au fost
identificate elemente care să constituie factori de risc pentru dezvoltare/ învățare, în contextul
psihoeducațional.
Dosar nr. 17542/2019 Petenta solicita plata indemnizației pentru creștere copil pentru
perioada 29 aprilie-29 mai 2019, inclusiv pentru a 24-a lună - „luna tatălui”, conform hotărârii
judecătorești prin care a dobândit custodia exclusivă a fiicei sale.
În acest sens, ne-am adresat Primăriei comunei Chiajna, județul Ilfov și Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov.
Primăria comunei Chiajna, județul Ilfov ne-a comunicat că petenta a depus dosarul
pentru acordarea indemnizației pentru creștere copil, în luna iulie anul 2017. Dosarul a fost
verificat și ulterior, în data de 3.08.2018, a fost transmis către Agenția Județeană pentru Plăți
și Inspecție Socială Ilfov, pentru soluționare.
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov ne-a comunicat că „luna
celuilalt părinte”, conform art. 11 din O.U.G. nr. 111/2010 a fost acordată de Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, în urma schimbării domiciliului legal al
minorei din județul Ilfov, în județul Galați.
Dosar nr. 9100/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma difuzării pe un
post de televiziune a reportajului „Șapte minori, internați de urgență după ce au băut un bax
întreg de băuturi energizante”, potrivit căruia, șapte frați au sustras un bax de băuturi
energizate din magazinul local, consumându-le ulterior, în timp ce se aflau în grija unei rude,
tatăl fiind plecat la muncă în altă localitate, iar mama internată în spital. Minorii au fost
transportați la Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.
Au fost solicitate informații Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii „Sfânta Maria”
din Iași, Primăriei comunei Vlădeni, județul Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași.
Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași ne-a comunicat că
cinci frați au fost internați la Compartimentul Toxicologie, iar doi dintre ei la Secția
Nefrologie. Starea minorilor la externare era bună, aceștia fiind externați în grija Serviciului
de Asistență Socială.
Primăria comunei Vlădeni, județul Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași ne-au comunicat că situația socio-economică a familiei din care provin
minorii este una precară și, în urma anchetei sociale efectuate s-a decis instituirea măsurii de
plasament în regim de urgență pentru cei 7 minori. Astfel, 4 dintre aceștia beneficiază de
măsura plasamentului la asistent maternal, iar ceilalți 3 la Complexul de Servicii Sociale
pentru Copii - Târgu Frumos.
Dosar nr. 16766/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma difuzării în
mass-media a reportajului „Primarul din Gura Șuții: Microbuzul școlar era folosit de echipa
de fotbal”, informații difuzate în spațiul public după ce în comuna Gura Șuții o elevă de 11
ani, care se întorcea de la școală, pe jos, a fost răpită, abuzată sexual și ucisă de către un
cetățean olandez.
Avocatul Poporului a sesizat Primăria comunei Gura Șuții cu privire la această situație.
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Șuții a aprobat traseele, cursele,
orele și numărul de stații pentru transportul elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și
faptul că profesorii de serviciu de la ciclul primar și gimnazial din ziua respectivă vor însoți
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elevii pe durata deplasării cu microbuzul școlar. Consiliul Local al comunei Gura Șuții a
aprobat efectuarea transportului elevilor.
Dosar nr. 7784/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul a trei nounăscuți în perioada 25 martie-30 aprilie 2019, la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sârbu” din București, ce au fost externați fără probleme de sănătate, însă ulterior,
părinții s-au prezentat cu aceștia la camera de gardă a Spitalului „Grigore Alexandrescu”
pentru manifestări cutanate, probleme respiratorii și febră. După efectuarea analizelor
specifice, pentru unul dintre copii s-a identificat hemocultură pozitivă (stafilococ auriu prezent
în sânge).
S-au efectuat demersuri la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sârbu” din București și la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.
Spitalul ne-a informat că luat toate măsurile medicale, administrative și organizatorice
în ceea ce privește cazurile de infecție tegumentară neonatală. Serviciul de Prevenire a
infecților asociate asistenței medicale din cadrul spitalului ne-a transmis măsurile dispuse,
respectiv recoltarea de probe de sanitație de pe suprafețe și tegumente de la personalul medical
ce a intrat în contact cu cei trei copii nou-născuți, precum și ale pacientelor.
Rezultatele exudatelor nazale și faringiene ale personalului medical și auxiliar de la
nivelul secțiilor arată 4 rezultate pozitive, aceștia prezentând infecții cu stafilococ auriu, în
timp ce rezultatele exudatelor nazale și faringiene ale pacientelor adulte, prin testarea fiecărui
al treilea pacient, au fost negative. Conducerea spitalului a decis ca toți nou-născuții să fie
testați asupra portajului de MRSA înainte de externare, iar persoanelor depistate pozitiv li s-a
administrat tratament medical de specialitate
Cazurile au fost declarate și raportate la Direcția Județeană de Sănătate Publică a
Municipiului București ca infecții asociate asistenței medicale. Nu s-au înregistrat alte cazuri
la nivelul Secției de Neonatologie din spital, iar măsurile de curățenie și dezinfecție s-au
amplificat, atât la nivelul secției cât și al echipamentelor și instrumentarului folosit.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 79/2019, adresată conducerii
Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” din București.
Dosar nr. 13255/2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei minore
instituționalizate într-un centru aparținând D.G.A.S.P.C. Galați, care a fost ignorată de către
doi reprezentanți ai Poliției deși părea rănită și confuză, deplasându-se cu greutate pe stradă,
existând suspiciunea că aceasta ar fi fost victima unui abuz sexual.
S-au efectuat anchete la D.G.A.S.P.C. Galați și la Inspectoratul de Poliție Județean
Galați, reieșind faptul că exista suspiciunea de viol asupra minorei. Aceasta a fost transportată
la Spitalul Clinic de Urgență Galați și supusă unei intervenții chirurgicale. Minora a rămas
internată aproximativ o săptămână și i s-a efectuat examenul de expertiză medico-legală. În
continuarea demersurilor, au fost sesizate Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei” - Serviciul de Medicină Legală și Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
În ceea ce privește neimplicarea agenților de poliție, aceștia au fost cercetați și li se
impută comiterea unor fapte ce pot constitui abateri disciplinare.
Prin adresele de răspuns, am fost informați că cercetarea disciplinară a celor doi
angajați ai IPJ Galați a fost sistată până la soluționarea plângerii penale înregistrate pe numele
acestora
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 89/2019, adresată conducerii
Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în vederea dispunerii unor măsuri pentru elaborarea
și implementarea unor proceduri în planul de pregătire profesională continuă a aspectelor
legate de asistarea și protecția persoanelor rănite sau aflate într-o stare de nevoie, prevăzute
de legislația în vigoare.
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CAPITOLUL IV
DOMENIUL ARMATĂ, JUSTIŢIE, POLIŢIE, PENITENCIARE
CONSIDERAŢII GENERALE
În anul 2019, domeniului de activitate armată, justiţie, poliţie, penitenciare i-au fost
repartizate 2356 de lucrări, după cum urmează:
1. Armată: 18 petiții
2. Justiţie: 1568 petiții
3. Poliţie: 173 petiții
4. Penitenciare: 518 petiții
5. Altele: 79 petiții
Petițiile soluționate în cadrul domeniului, în limitele, prin mijloacele și potrivit
competențelor constituționale și legale, au avut, în esență, ca obiect:
- nemulțumiri ale cadrelor militare (în activitate/rezervă/retragere) vizând drepturile
salariale și pensiile, nemulțumiri ale studenților Academiei Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” (program de instruire, cazare, cazarmament, hrană), nemulțumiri ale unor persoane
fizice privind modul de efectuare a exercițiilor militare;
- nemulțumiri ale cadrelor de poliție privind aparatura tehnică, armamentul,
autovehiculele, salariile, pensiile;
- modul și termenul de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor sau în
instrumentarea parchetelor, punerea în executare a hotărârilor judecătorești, modul de
îndeplinire a atribuțiilor de către executorii judecătorești, raporturile petenților cu Consiliul
Superior al Magistraturii;
- condițiile de detenție din penitenciare, hrana, exercitarea drepturilor, violențe
exercitate asupra persoanelor private de libertate de către cadrele din penitenciare/violențe
între deținuți, utilizarea echipamentelor de monitorizare video în incinta locurilor de detenție.
Urmare unora dintre aceste petiții, a fost constituit un număr de 415 dosare: (armată
– 4, justiție – 95, poliție – 33, penitenciare – 280, alte materii – 3). De asemenea, un număr de
36 de dosare au fost constituite în urma sesizărilor din oficiu.
Dintre anchetele desfășurate în soluționarea acestor dosare, pot fi enumerate
următoarele cazuri:
Recomandarea nr. 107/2019, urmare anchetei desfășurate în data de 8 octombrie
2019, la Academia Forțelor Terestre „Nicole Bălcescu” Sibiu. Studenți din cadrul Academiei
Forțelor Terestre au transmis o petiție prin care reclamau comportamentul cadrelor, metodele
de pregătire ale acestora, dotarea necorespunzătoare a instituției, programa de pregătire,
invocând mai multe încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului: dreptul la instruire și
pregătire profesională, dreptul la ocrotirea sănătății, accesul liber la tratament medical,
siguranța zilnică, dreptul la demnitatea umană, dreptul la libera exprimare.
După ce conducerea Academiei a aflat de nemulțumirile semnalate, inclusiv în presă,
a avut loc o întâlnire cu corpul instructorilor pentru lămurirea aspectelor privind problematica
burselor MApN.
În aceste condiții, a fost emisă recomandarea ca Ministerul Apărării Naționale să
instituie burse de performanță asemănătoare sistemului din universitățile civile și să se ia unele
măsuri de îmbunătățire și modernizare a articolelor de echipament din compunerea
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uniformelor militare și de identificare a soluțiior pentru creșterea rezistenței acestora la
expunerea solară, reducerea modificărilor dimensionale la spălat etc.
Recomandarea nr. 46/2019, privind luarea măsurilor necesare pentru prevenirea
posibilelor incidente din cadrul Penitenciarului București-Jilava, prin achiziționarea de
aparatură de monitorizare pentru zonele în care au acces deținuții și această aparatură nu este
montată.
Dosar nr. 7517/2019 Petentul susţinea că ar fi fost dus cu ocazia unei percheziții întro zonă în care nu există monitorizare video și i s-au arătat o serie de obiecte a căror deținere
este interzisă (telefoane, baterii, bile cu substanțe ce par a fi halucinogene etc.), despre care
acesta preciza că nu-i aparțin.
Din relatările petentului și ale cadrelor, precum și din documentele puse la dispoziția
reprezentanților instituției Avocatul Poporului, a rezultat că în data de 10 aprilie 2019, în jurul
orelor 20:30, s-a efectuat un control inopinat la camera unde se află frigiderele de pe secție.
În sacoșa cu alimente pe care petentul o ținea în frigider au fost descoperite mai multe obiecte
interzise, agentul constatator întocmind un Raport de Incident-disciplinar prin care a propus
declanșarea unei proceduri disciplinare soluționate cu Referatul rezumativ de cercetare a
incidentului disciplinar nr. 125/18 aprilie 2019 și a Procesului-verbal de confiscare a bunurilor
interzise nr. 48301/10 aprilie 2019. La 25 aprilie 2019, Comisia de disciplină a penitenciarului
a dispus sancționarea petentului cu suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri
pe o perioadă de 30 de zile.
Împotriva Hotărârii Comisiei de disciplină petentul a formulat plângere, respinsă ca
nefondată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul BucureștiJilava.
Recomandarea nr. 9/2019 privind rezultatul anchetei efectuată la Penitenciarul
Găești pentru soluționarea dosarului nr. 325/2019.
Verificările efectuate au vizat condițiile improprii de cazare din Penitenciarul Găești
și neacordarea asistenței medicale.
Au fost emise recomandări adresate directorului Penitenciarului Găești și directorului
Administrației Naționale a Penitenciarelor în vederea înlăturării efectelor produse de
neasigurarea asistenței medicale în Penitenciarul Găești, neasigurarea condițiilor de detenție
corespunzătoare, pentru monitorizarea constantă a eficienței măsurilor luate pentru
combaterea insectelor dăunătoare (ploșnițe) în camerele de detenție și pentru evitarea
producerii, în viitor, a unor situații similare.
Penitenciarul Găești ne-a informat cu privire la însușirii recomandării emise, asistența
medicală fiind asigurată începând cu data de 1 februarie 2019, de un medic specialist de
medicină generală în baza unui contract de prestări de servicii.
Dosar nr. 13448/2019 Petentul a sesizat situația cu care se confruntă, legată de
suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, pentru fapta
contravențională de depășire cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de
drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, precizând că
potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data comiterii faptei, prevăzute de O.U.G. nr.
195/2002, avea dreptul la reducerea perioadei de suspendare a exercițiului dreptului de a
conduce la 30 de zile și că promovase testul de verificare a cunoștințelor teoretice la data de
18 iulie 2019, dar cererea sa a fost respinsă motivat de intrarea în vigoare, la aceeași dată, a
Legii nr. 130/2019 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice.
Instituția Avocatului Poporului s-a adresat I.P.J. Hunedoara, cu privirea la problemele
legate atât de retroactivitatea legii, cât și aplicarea legii contravenționale mai favorabile.
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Autoritatea ne-a informat că cererea petentului a fost reexaminată, aprobându-i-se,
prin aplicarea legii mai favorabile, reducerea perioadei de suspendare la 30 de zile, deoarece
fapta a fost săvârșită anterior intrării în vigoare a Legii nr. 130/2019.
Dosar nr. 12840/2019 Petentul reclama faptul că i-a fost încălcat dreptul la învățătură,
prin aceea că în data de 29.11.2018 s-a dispus transferul său de la Penitenciarul Poarta Albă
la Penitenciarul Brăila pentru continuarea studiilor (clasele XI-XII), dar după terminarea
clasei a XI-a a fost trimis la Penitenciarul Tulcea.
Urmare demersurilor întreprinse, Administrația Națională a Penitenciarelor a aprobat
transferul petentului de la Penitenciarul Tulcea la Penitenciarul Brăila, în vederea continuării
studiilor.
Dosar nr. 14220/2019 Petentul reclama că la data de 13 august 2019, a sunat la
Serviciul 112, cerând ajutorul Poliției și Salvării, deoarece unchiul său i-a distrus pereții
apartamentului. De asemenea, petentul a menționat că cei 2 agenți de poliție veniți în urma
apelului său s-au comportat abuziv.
Urmare demersurilor întreprinse, Inspectoratul General al Poliției Române ne-a
informat că verificările efectuate de Direcția Control Intern au stabilit că la nivelul Poliției
Sectorului 2 București se efectuează cercetări în cadrul dosarului penal din 9 septembrie 2019,
vizând posibila săvârșire a infracțiunii de purtare abuzivă de către doi agenți din cadrul Secției
nr. 9 Poliție.
Dosar nr. 11717/2019 Petenta a sesizat faptul că organele judiciare nu protejează
datele cu caracter personal ale cetățenilor care au sau au avut calitatea de parte în dosarele
civile sau penale.
În soluționarea petiției, au fost întreprinse demersuri la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Consiliul Superior al Magistraturii.
Acesta din urmă, ne-a comunicat că indicarea codului numeric personal în cuprinsul cererii
de chemare în judecată este o obligație stabilită în art. 194 alin. (1) lit. a) din Codul de
procedură civilă și că prevederile art. 425 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă impun
indicarea acestuia în dispozitivul hotărârii judecătorești.
Faptul comunicării către pârât a unui exemplar al cererii de chemare în judecată, ce
conține codul numeric personal al reclamantului, nu prezintă relevanță cât timp dosarul poate
fi consultat oricând de pârât, iar în cererea aflată în dosar se regăsește acest cod de identificare;
consultarea dosarului instanței, în cazurile în care cauza este judecată în ședință publică, se
poate face doar de către persoana care dovedește un interes, cu aprobarea persoanei care
coordonează compartimentul arhivă, pe baza unei cereri ce conține datele de identificare ale
solicitantului, în consecință, accesul la datele cu caracter personal ale părților din dosare,
respectiv la codul numeric personal, nu este neobstrucționat.
S-a concluzionat că prelucrarea de către instanțele de judecată a codului numeric
personal al părților din dosare este legală, fiind în concordanță cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 și cu cele din legislația națională ce reglementează procedura civilă.
În ceea ce privește copia actului de proprietate și extrasul bancar, acestea reprezintă
mijloace de probă în sensul art. 250 din Codul de procedură civilă, republicată. În cazul în
care se urmărește dovedirea unui act sau fapt juridic prin depunerea actului de proprietate sau
a extrasului de cont, acesta se poate depune anonimizat în măsura în care conține date cu
caracter personal ale unor terți sau date ale părților ce nu sunt necesare soluționării cauzei.
În cazurile penale, Codul de procedură penală conține reglementări care protejează
identitatea persoanei vătămate, a unei părți din procesul penal sau a terților participanți la
judecată în calitate de martori sau experți.
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Față de aceste prevederi legale, s-a apreciat că, pe de o parte, identificarea corectă a
persoanei vătămate și a părții civile într-un proces penal este absolut necesară pentru
respectarea dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la acuzare iar, pe de altă parte,
instituirea măsurilor de protecție asigură respectarea drepturilor persoanelor vătămate
referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Astfel, cu limitările prevăzute de lege în cazurile în care sunt necesare măsuri de
protecție a persoanei vătămate, existența în dosarele penale a informațiilor privind codul
numeric personal, și în general a datelor de identificare a persoanei vătămate, nu contravine
prevederilor legale.
De asemenea, accesul la dosarele penale ale unei instanțe de judecată nu este nelimitat
ci se face doar cu respectarea prevederilor art. 94 din Codul de procedură penală, cu
modificările și completările ulterioare, ce reglementează dreptul de a consulta dosarul de către
părțile și subiecții procesuali principali din dosare.
În privința actelor de proprietate și a extraselor de cont, acestea constituie mijloace de
probă a căror consultare nu poate fi interzisă inculpatului fără a i se încălca dreptul la apărare
prevăzut de art. 10 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Evident
că și aceste înscrisuri, în măsura în care conțin date de identitate ale persoanelor ce intră sub
o măsură de protecție luată în condițiile art. 113 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și
completările ulterioare, urmează a fi anonimizate.
În concluzie, prelucrarea de către instanțele de judecată a datelor cu caracter
personal, respectiv a codului numeric personal, prelucrare ce presupune și comunicarea
către pârât a înscrisurilor ce conțin aceste date, este prevăzută de lege și în acord cu
Regulamentul (UE) 2010/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.
Totodată, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal a comunicat că potrivit art. 55 alin. (3) din Regulamentul general privind protecția
datelor, la operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de către instanțele care acționează în
exercițiul funcției lor judiciare ,,autoritățile de supraveghere nu sunt competente să
supravegheze operațiunile de prelucrare ale instanțelor care acționează în exercițiul funcției
lor judiciare. ”
De asemenea, distinct de activitatea specifică domeniului, au fost redactate puncte de
vedere – la solicitarea Curții Constituționale - asupra unor excepții de neconstituționalitate
invocate în cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Reprezentanții domeniului – 8 consilieri - au desfășurat, totodată, și activități care
excedează soluționării petițiilor, respectiv: audiențe și dispecerat, reprezentarea instituției la
diverse evenimente interne și internaționale, activități ce țin de integritate (consilier de etică,
persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi
declaraţiile de interese, potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative), activități legate de ORNISS, formularea de
opinii privind proiecte de acte normative.
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CAPITOLUL V
DOMENIUL PROPRIETATE, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ,
IMPOZITE ŞI TAXE
În cadrul Domeniului se examinează petițiile privind încălcări ale drepturilor și
libertăților cetățenești prin acte sau fapte administrative, de către autorități ale administrației
publice și regii autonome, care au ca obiect aspecte legate de proprietatea privată, muncă,
protecția socială a muncii, impozite și taxe.
Obiectul petițiilor a vizat, în principal:
- modul de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în materia proprietății;
- încălcări ale dreptului la muncă și protecția socială a muncii atât de către angajatori
− persoane de drept privat, cât și de către angajatori – instituții publice sau regii autonome;
- nemulțumiri legate de modul de calcul al deciziilor de impunere privind
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul asupra mijlocului de transport,
restituirea taxelor pentru autoturisme și autovehicule, precum și de titlurile executorii și
somațiile privind executarea silită.
În cursul anului 2019, au fost efectuate 67 anchete la mai multe instituții publice, iar,
în unele situații, au fost stabilite, prin procesul-verbal de anchetă, dispoziții cu caracter de
recomandare, pe care autoritățile vizate și le-au însușit în cea mai mare parte, astfel că nu s-a
mai impus emiterea unor recomandări în temeiul art. 24 din Legea nr. 35/1997, republicată.
Proprietate
Dosar nr. 2603/2019 Petentul a reclamat că nu poate cumpăra imobilul în care
locuiește cu chirie, deoarece Primăria Orașului Anina, județul Caraș-Severin, apreciază că
acesta nu se poate vinde, din cauză că se află în proprietatea Statului Român și în administrarea
Consiliului Local al Orașului Anina.
Primăria Orașului Anina, județul Caraș-Severin, ne-a informat că a clarificat și
definitivat procedura rezolvării cererilor de cumpărare, în condițiile legii, a locuințelor de
către chiriași, fiind necesară înființarea unui compartiment specializat, iar, prin adresa
transmisă, instituția ne-a comunicat că „prin Hotărârea Consiliului Local oraș Anina nr.
139/29.10.2019 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Anina, cu înființarea Compartimentului patrimoniu
specializat de gestionare a activităților de închiriere și/sau vânzare din fondul imobiliar de
pe teritoriul administrativ al orașului Anina”, ceea ce permite cumpărarea unor apartamente,
potrivit art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu
destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările
ulterioare.
Dosar nr. 23047/2018 Petentul a reclamat faptul că Primăria comunei Starchiojd,
județul Prahova nu i-a reconstituit soției sale dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de
teren de 2,31 ha., potrivit adeverinței din anul 1991.
În urma numeroaselor demersuri efectuate la Primăria comunei Starchiojd, județul
Prahova, la Instituția Prefectului Județul Prahova și a celor două anchete desfășurate la sediul
prefecturii, cu participarea reprezentanților acesteia, a celor ai primăriei și a celor ai Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Primăria comunei Starchiojd - Comisia locală
de fond funciar Starchiojd a înaintat Comisiei Județene pentru Stabilirea dreptului de
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Proprietate Privată asupra Terenurilor documentația necesară obținerii acordului privind
eliberarea titlului de proprietate parțial, pentru defunctul autor.
Muncă și protecția socială a muncii
Dosar nr. 2077/2019 Petenta și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul Primăriei
comunei Uliești, județul Dâmbovița de a dispune încadrarea sa în funcția de asistent personal
al fiicei sale minore, încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal.
Față de cele menționate de petentă, am sesizat conducerea Primăriei comunei Uliești,
județul Dâmbovița, însă nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care a fost dispusă
efectuarea unei anchete la sediul acestei instituții.
Cu ocazia anchetei, am fost informați că s-a adus la cunoștință petentei faptul că poate
opta între angajarea ca asistent personal al fiicei sale sau primirea de către minor a unei
indemnizații lunare. Petenta a optat pentru angajarea sa ca asistent personal și trecerea de la
indemnizație la asistent personal.
Totodată, am fost informați că, începând cu aceeași dată, ar urma să mai fie încheiate
un număr de 12 contracte individuale de muncă pentru asistenți personali ai persoanelor cu
handicap grav.
Urmare a discuțiilor cu reprezentanții Primăriei comunei Uliești s-a stabilit ca după
încheierea contractului individual de muncă al petentei, o copie a acestuia să fie transmisă și
instituției Avocatul Poporului. Ulterior, am primit din partea conducerii Primăriei comunei
Uliești copia contractului individual de muncă solicitat.
Impozite și taxe
Dosar nr. 4387/2019 Petenta a reclamat lipsa de răspuns din partea Administrației
Sector 5 a Finanțelor Publice la petiția nr. 9679/2019, în condiţiile în care termenul prevăzut
de art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, modificată şi completată, a fost depăşit.
A fost sesizată Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice și, având în vedere faptul
că instituția nu a comunicat un răspuns cu privire la aspectele sesizate, a fost aprobată
efectuarea unei anchete la sediul Administrației Sector 5 a Finanțelor Publice.
Urmare a anchetei efectuate, Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice a pus la
dispoziție dovada plății dobânzii aferentă contravalorii taxei de mediu.
Dosar nr. 13569/2019 O altă situație similară, se regăsește la nivelul Administrației
Sector 3 a Finanțelor Publice. Astfel, petentul ne-a adus la cunoștință problemele pe care le-a
întâmpinat din partea acestei instituții ca urmare a necomunicării deciziei și a nerestituirii
dobânzii aferente sumei reprezentând plata timbrului de mediu pentru autovehicule.
În urma demersului efectuat de instituția Avocatul Poporului, petentul ne-a comunicat
că i-a fost virată suma restantă de către Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice,
transmițându-ne și mulțumiri pentru celeritatea cu care i s-a rezolvat problema.
Recomandarea nr. 38/2019 Pornind de la o speță singulară (în fapt, anterior instituția
Avocatul Poporului fiind sesizată de mai multe persoane fizice – creditori F.N.I.), a fost emisă
o recomandare, adresată Președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului –
A.A.A.S. (însușită parțial)
Prin aceasta, am solicitat luarea măsurilor ce se impun pentru achitarea sumelor cu
titlu de despăgubiri datorate foștilor deponenți F.N.I., prin efectuarea demersurilor legale în
calitate de debitor, în vederea evitării pronunțării de C.E.D.O. a unor hotărâri de obligare a
Statului Român la plata unor despăgubiri potrivit dispozițiilor art. 6 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu informarea instituției Avocatul
Poporului în ceea ce privește însușirea recomandării, precum și asupra măsurilor legale
dispuse față de aspectele semnalate.
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Conducerea A.A.A.S. ne-a comunicat că au fost efectuate următoarele demersuri în
vederea obținerii de resurse financiare pentru achitarea sumelor datorate creditorilor F.N.I.,
cu mențiunea că instituția publică în cauză are calitatea de debitor și față de alte persoane
juridice, ce dețin titluri executorii aflate în diverse stadii de executare silită:
- încă din anul 2009, au fost promovate mai multe proiecte de acte normative (un
proiect de lege și trei proiecte de ordonanțe de urgență), menite să propună măsuri de
suplimentare a resurselor financiare necesare plății de către A.A.A.S. a acestor despăgubiri,
precum și propuneri de eșalonare a plăților, fără a fi obținute, la acea vreme, avizele necesare
pentru a fi aplicabile;
- au fost elaborate două memorandumuri care nu au putut fi supuse aprobării
Guvernului deoarece nu au fost avizate de către instituțiile publice implicate;
- în luna decembrie 2018, cu revenire în luna martie 2019, a fost solicitată organizarea
de urgență a unor consultări comune la sediul A.A.A.S., la care să participe factori de decizie
din cadrul aparatului de lucru al Primului-ministru, al secretarului general al Guvernului, al
ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe,
precum și reprezentanți ai principalelor asociații ale investitorilor F.N.I., la invitația respectivă
răspunzând doar reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Finanțelor
Publice.
De asemenea, ulterior, ne-am adresat ministrului economiei, iar din răspunsurile
primite, reieșind că sumele necesare soluționării problematicii F.N.I. nu pot fi asigurate din
veniturile instituției A.A.A.S., alocarea de fonduri bugetare pentru ducerea la îndeplinire a
unor hotărâri judecătorești definitive și executorii depinzând strict de decizia factorilor
responsabili din cadrul guvernului.
Având în vedere faptul că recomandarea a fost însușită doar parțial de autoritatea în
cauză, ne-am adresat Primului-ministru, dosarul aflându-se în lucru.
Recomandarea nr. 121/2019 Pornind de la două situații reclamate instituției
Avocatului Poporului la începutul anului 2019 (aceste aspecte fiind sesizate de mai multe
persoane fizice care au solicitat restituirea taxei în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule), au fost efectuate
demersuri la Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, urmate de o anchetă comună la
sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, am solicitat un punct de
vedere în ceea ce privește necomunicarea deciziilor emise de Administrația Sector 1 a
Finanțelor Publice, ceea ce a avut ca efect imposibilitatea contestării acestora în instanță.
Având în vedere faptul că instituțiile publice sesizate au precizat în mod general că
deciziile de soluționare emise pe raza Sectorului 1 vor fi comunicate în temeiul art. 47 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, iar, prin răspunsul ulterior, că acestea
sunt în curs de soluționare, a fost emisă o recomandare, adresată conducerii Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice București - D.G.R.F.P.B.
Prin această recomandare, am solicitat acestei instituții publice luarea tuturor
măsurilor ce se impun, în vederea finalizării procedurii de comunicare a deciziilor de
soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme și autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și
timbrul de mediu pentru autovehicule, raportat la activitatea Administrației Sectorului 1 a
Finanțelor Publice și, dacă este cazul, la cea existentă la nivelul tuturor administrațiilor
finanțelor publice de sector.
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În plus, am pus în vedere conducerii D.G.R.F.P.B. să informeze instituția Avocatul
Poporului în ceea ce privește însușirea recomandării, precum și asupra măsurilor legale
dispuse față de aspectele semnalate, până la data întocmirii prezentului Raport de
activitate, nefiind primit niciun răspuns.
Probleme de sistem:
- în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, nu se regăsesc precizări privind
nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat
pentru anul 2019, motiv pentru care prevederile art. 121 din Codul fiscal nu sunt aplicabile în
anul 2019;
- condiția salarială a unui poștaș, echivalentă cu salariul minim brut pe economie aflat
în plată, după 35 de ani vechime în muncă la Compania Națională Poșta Română, ce a generat
intrarea acestuia în greva foamei, urmată de o grevă de avertisment;
- necomunicarea deciziilor emise de Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, ce
au ca obiect cererile de restituire a sumelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aspect ce a avut ca efect
imposibilitatea contestării deciziilor respective în instanța de către persoanele interesate.
Dintre autoritățile care nu au acordat sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor
instituției Avocatul Poporului, potrivit art. 59 alin. (2) din Constituție, se evidențiază
următoarele: Primăria Municipiului București, Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților și Instituția Prefectului Județul Ilfov.
Propuneri de modificări legislative:
- reglementarea prin lege specială a raporturilor de muncă ale membrilor cooperatori
cu societatea cooperativă, după cum prevede art. 33 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
„(1) Între societatea cooperativă și membrul cooperator pot exista următoarele categorii de
raporturi:
a) patrimoniale, concretizate prin obligația membrului cooperator de a depune părțile sociale
și/sau aporturi în natură;
b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociați la muncă și capital, în temeiul
contractului individual de muncă sau al convenției individuale de muncă, după caz,
încheiat/încheiată cu societatea cooperativă al cărei membru este;
(…)
(3) Pentru societățile cooperative, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori se pot
reglementa prin lege specială”.
În lipsa acestei reglementări, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori cu
societatea cooperativă desfășurate în temeiul unor convenții individuale de muncă nu sunt
recunoscute ca vechime în muncă și nici ca stagiu de cotizare.
- reglementarea metodologiei de înstrăinare a terenurilor aferente imobilelor ce intră
sub incidența Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu
destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările
ulterioare, în acord cu Decizia nr. 3/30 ianuarie 2017, prin care Înalta Curte de Casație și
Justiție a decis că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de
locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din
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Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației
juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate, stabilește că proprietarul construcției are
dreptul să dobândească proprietatea și asupra terenului aferent acesteia și să solicite, în caz de
refuz, pe calea acțiunii în justiție, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare”.
- urmare a demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului într-o speță ce
vizează reconstituirea dreptului de proprietate a unor terenuri forestiere ce fac obiectul Legii
nr.18/1991, republicată, s-a constatat faptul că, ulterior emiterii Deciziei Curții Constituționale
nr. 395/2017, toate suprafețele de teren forestier solicitate a fi restituite trebuie trecute din
domeniul public în domeniul privat al statului, prin hotărâre de guvern, ceea ce a condus la
blocarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere la
nivel național.
În urma anchetelor efectuate, s-a concluzionat că actualul cadru legal nu prevede
noțiunea de terenuri forestiere în domeniul privat al statului, acest regim nefiind
reglementat. În acest sens, în vederea deblocării procesului de reconstituire a dreptului de
proprietate pentru terenurile forestiere, în aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr.
395/2017, se impune completarea și modificarea cadrului legislativ existent, astfel:
1. Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare:
- alin. (5) al art. 6 se completează și va avea următorul cuprins:
„(5) La propunerea comisiei județene de fond funciar sau, după caz, a Comisiei de Fond
Funciar a Municipiului București, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea
Națională pentru Restituirea Proprietăților demarează procedurile legale necesare în
vederea schimbării regimului juridic al terenurilor agricole ce fac obiectul situației
centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, și trecerii acestora, în condițiile
legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură. În aceleași
condiții, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților demarează procedurile legale de trecere a terenurilor forestiere din domeniul
public al statului în domeniul privat al acestuia.”
2. Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare:
a) La art. 7, la alin. (1), după litera d) se introduce lit. e), care va avea următorul cuprins:
„e) fond forestier proprietate privată a statului, care a fost trecut, în condițiile legii, din
proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate.”
b) alin. (1) al art. 11 se completează și va avea următorul cuprins:
„ (1) Fondul forestier proprietate publică și proprietate privată a statului se administrează
de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, regie autonomă de interes național, aflată sub
autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, Institutul
de Cercetări și Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Național de CercetareDezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și de Regia Autonomă „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat", prin ocolul silvic propriu constituit în condițiile legii.”
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CAPITOLUL VI
DOMENIUL PRIVIND PREVENIREA TORTURII ÎN LOCURILE DE
DETENȚIE

„Nicio scuză nu justifică tortura.”
Norman Finkelstein1
Interdicția absolută a torturii și a altor rele tratamente este reglementată de art. 5 din
Declarația Universală a Drepturilor Omului, de art. 7 din Pactul Internațional cu privire la
drepturile civile și politice, precum și de art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
care prevăd că „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane
ori degradante”.
►MNP cuprinde: Structura centrală, care include şi Centrul zonal Bucureşti și
Structura teritorială, alcătuită din 3 centre zonale: ● Centrul zonal Alba; ●Centrul zonal
Bacău; ● Centrul zonal Craiova, județele arondate fiecărui centru zonal fiind prezentate în
graficul de mai jos.

În cadrul celor 4 centre zonale își desfășoară activitatea personal de specialitate - 7
juriști, 2 medici, 3 psihologi, 2 asistenți sociali - și 4 persoane cu atribuții de personal

1Norman

Finkelstein – politolog american, profesor, activist și autor.

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

33

administrativ (șoferi); în prezent este în derulare un concurs pentru ocuparea posturilor
vacante de medici la Centrele zonale București și Bacău.
Pentru desfăşurarea activităţilor MNP, sunt cooptaţi şi colaboratori externi, 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. Astfel, în anul
2019, instituția Avocatul Poporului a avut 38 de colaboratori externi (10 medici; 8 asistenți
sociali; 20 psihologi).
În conformitate cu art. 36 alin. (4) din Legea nr. 35/1997, republicată la desfăşurarea
activităţii de prevenire a torturii participă reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale active în domeniul protecţiei drepturilor omului, selectate pe baza
activităţii, de către Avocatul Poporului. În prezent, sunt încheiate Protocoale de colaborare cu
28 de organizații neguvernamentale.
În anul 2019, echipele de vizită din cadrul MNP au efectuat 79 de vizite în locuri de
detenție (unele dintre vizitele efectuate au avut ca obiectiv principal verificarea implementării
recomandărilor formulate prin rapoartele întocmite urmare a unor vizite anterioare în locurile
de detenție respective), astfel:
●Penitenciare - 10 vizite: Penitenciarul Târgu-Jiu; Penitenciarul Găești; Penitenciarul
Craiova Pelendava; Centrul de Detenție Tichilești; Penitenciarul Târgu-Mureș; Penitenciarul
Aiud; Penitenciarul Tulcea; Penitenciarul Giurgiu; Penitenciarul Ploiești; Penitenciarul de
Femei Ploiești - Târgșorul Nou (verificare implementare recomandări);
● Centre de Reținere şi Arestare Preventivă - 9 vizite: Centrele de Reținere și
Arestare Preventivă: Argeș, Călărași (verificare implementare recomandări), Gorj, Botoșani,
Maramureș, Covasna (verificare implementare recomandări), Teleorman (verificare
implementare recomandări), Tulcea și Buzău;
● Centre pentru migranţi - 6 vizite: Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie
Publică Arad; Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Timișoara;
Centrul de Reținere și Triere Albița, județul Vaslui; Centrul Regional de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanții de Azil Rădăuți, județul Suceava; Centrul pentru solicitanți de azil Șomcuta
Mare, județul Maramureș (verificare implementare recomandări); Centrul Regional de Cazare
și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București;
● Centre rezidențiale pentru copii - 18 vizite: Centrul de Plasament pentru Copilul
cu Dizabilități Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți; Centrul de Primire în Regim de
Urgență Timișoara, județul Timiș; Centrul de plasament în regim de urgență pentru copilul
abuzat, neglijat, exploatat Brăila; Centrul de plasament Tecuci, județul Galați; Centrul de
plasament Beclean, județul Bistrița-Năsăud; Centrul de primire în regim de urgență și Centrul
maternal din cadrul Complexului de servicii Sighetul Marmației, județul Maramureș; Centrul
de plasament pentru copilul cu handicap sever Cristuru Secuiesc, județul Harghita; Centrul
maternal „Speranța” Alba-Iulia; Centrul de plasament „Sfântul Stelian” Ghimbav, județul
Brașov; Centrul pentru Copii cu dizabilități „Domnița Bălașa”, Municipiul București; Centrul
Rezidențial pentru Copilul cu Handicap Sever din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
Oltenița, județul Călărași; Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități Găești; Centrul
de Plasament „Antonio” Constanța; Centrul de primire a copilului în regim de urgență și
evaluare-Complex de servicii comunitare nr. 3 Buzău; Centrul de primire în regim de urgențăD.G.A.S.P.C. Sector 4, Municipiul București; Centrul de Plasament „Sf. Marcellin
Champagnat” Sector 6 București; Centrul de Plasament din cadrul Fundației „Viață și
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Lumină” București; Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
„Sfânta Maria” Vălenii de Munte, județul Prahova;
● Centre pentru persoane adulte cu handicap - 14 vizite: Centrul de Recuperare și
Reabilitare Cezieni, județul Olt; Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Găvojdia, județul Timiș; Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni,
județul Neamț (verificare implementare recomandări); Unitatea medico-socială „Dr. Elena
Popovici” Flămânzi, județul Botoșani; Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Cotești, județul Vrancea; Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești, județul Vaslui; Centrul
de Îngrijire și Asistență Răchitoasa, județul Bacău; Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești,
județul Călărași; Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa, județul Dâmbovița; Centrul de
Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tâncăbești, județul Ilfov; Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat, județul Buzău; Centrul de recuperare și
reabilitare pentru persoane adulte cu handicap, Țuicani, Moreni, județul Dâmbovița; Centrul
de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Tulgheș, județul Harghita; Centrul de recuperare
și reabilitare neuropsihiatrică Râu Vadului, județul Sibiu;
● Spitale de psihiatrie - 9 vizite: Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina, județul
Prahova; Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, județul Olt; Secția Exterioară de
Psihiatrie Cronici Melinești, din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul
Dolj; Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Grajduri, județul Iași (verificare
implementare recomandări); Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava;
Spitalul de psihiatrie Zam, județul Hunedoara; Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”
Bălăceanca, județul Ilfov; Centrul de Toxicodependență „Sf. Stelian”, București; Spitalul de
Psihiatrie Poroschia, județul Teleorman;
● Cămine persoane vârstnice - 13 vizite: Căminul de bătrâni Zădăreni, județul Arad;
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, județul Caraș-Severin (verificare implementare
recomandări); Căminul pentru persoane vârstnice Mărășești, județul Vrancea; Căminul pentru
persoane vârstnice Păulești, județul Satu Mare; Căminul pentru persoane vârstnice Târgu
Mureș, județul Mureș; Căminul pentru persoane vârstnice Constanța, județul Constanța;
Căminul pentru persoane vârstnice Stavropolia, județul Dâmbovița; Căminul pentru Persoane
Vârstnice Domnești, județul Ilfov; Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Mereni,
comuna Conțești, județul Dâmbovița (verificare implementare recomandări); Căminul pentru
persoane vârstnice „Vintilă Vodă”, județul Buzău; Complexul de Servicii Sociale Țăndărei Căminul pentru Persoane Vârstnice, județul Ialomița; Căminul pentru persoane vârstnice –
Asociația ,,Casa Seniorilor” Zamfira, județul Prahova; Căminul pentru Seniori Casa „San
Giuseppe”, județul Ilfov.
În contextul Legii nr. 9/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, MNP a efectuat 4 vizite la
centrele rezidențiale pentru copii în colaborare cu reprezentanți ai Avocatului Copilului,
respectiv la: Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta
Maria” Vălenii de Munte, Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități Găești, Centrul
de Plasament Tecuci, județul Galați, Centrul de plasament „Sf. Stelian” Ghimbav, județul
Brașov.
►colaborarea autorităților cu echipele MNP în timpul desfășurării vizitelor
MNP subliniază cooperarea conducerilor și personalului cu membrii echipei de vizită,
în majoritatea locurilor vizitate.
• În cazul Spitalului de Psihiatrie Voila, echipele MNP au constatat reticența unor
membri ai personalului medical în a permite accesul reprezentanților MNP în saloanele de
siguranță, neînsoțiți de un reprezentant al spitalului (medic sau asistent medical).
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În acest context, echipa de vizită a reamintit conducerii spitalului faptul că în
conformitate cu Convenția pentru prevenirea torturii, MNP are posibilitatea de a avea
întrevederi cu persoanele private de libertate, fără martori, și a recomandat ca aceste aspecte
să fie aduse la cunoștința întregului personal pentru a se evita, pe viitor, eventuale situații de
obstrucționare a vizitei.
• În cadrul vizitei la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Municipiul Constanța,
conducerea Direcției Generale de Asistență Socială (DGAS) din cadrul Primăriei Constanța a
permis efectuarea vizitei dar a invocat neincluderea căminului pentru persoane vârstnice în
categoria locurilor supuse monitorizării MNP.
În raportul de vizită MNP a recomandat informarea personalului centrului și al DGAS
cu privire la dispozițiile Protocolului opțional și ale Legii nr. 35/1997, republicată, precum și
cooperarea acestora cu echipele de vizită ale MNP.
• În cadrul vizitei la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Drobeta
Turnu Severin, județul Mehedinți, nu au fost puse la dispoziția echipei MNP o serie de
documente care au fost solicitate (registrele centrului, programul zilnic al beneficiarilor,
programul lunar de activități etc.) nici în timpul vizitei (documentele erau închise în biroul
șefului de centru, aflat în concediu de odihnă) și nici ulterior.
►exemple de bune practici constatate pe parcursul vizitelor de monitorizare:
La nivelul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,
pentru diminuarea cazurilor de internare și pentru menținerea unei monitorizări a pacienților
externați, funcționa o echipă mobilă formată din preot, asistent social și psiholog, angajați ai
spitalului, care se deplasa la domiciliul pacienților, în cadrul unui proiect încadrat în psihiatria
comunitară. Pacienții erau incluși în astfel de programe în special în funcție de nevoile sociale,
cei care erau rar vizitați de către familie sau cei izolați din punct de vedere geografic.
Asistentul medical care se deplasa în cadrul echipei mobile putea distribui medicamente, iar
psihologul putea realiza o nouă evaluare psihologică, în urma căreia întocmea un raport. Ca
rezultat al acestor vizite la domiciliu, asistentul social putea contacta serviciile sociale din
cadrul autorităților locale. Proiectul echipei mobile se derula cu eficiență de câțiva ani de la
implementare, scopul fiind acela de a evalua și monitoriza starea de sănătate a pacienților
externați, precum și de a reduce numărul internărilor.
De asemenea, pe întregul parcurs al vizitei, s-a observat participarea pacienților la
activitățile ocupaționale. Aceștia aveau recomandări de implicare în activitățile celor 3 ateliere
de ergoterapie: artistic, croitorie, pictură și artizanat. Pentru fiecare atelier era responsabil câte
un instructor ergoterapeut. Totodată, la subsolul clădirii era un atelier de gastronomie, iar o
altă sală era destinată mișcării prin sport sau relaxării pe fond muzical, fiind dotată cu saltea
și aparatură specifică.
• La Centrul de Detenție Brăila - Tichilești, județul Brăila era amenajat un pavilion
de autogospodărire, proiectat pentru maximum zece persoane, după un model preluat din țările
nordice (fiind realizat cu fonduri primite de la guvernul norvegian), unde erau cazați patru
tineri, care mai aveau trei luni până la liberare. Pavilionul cuprindea trei dormitoare, o
bucătărie și o sală de activități. Scopul realizării acestui pavilion de autogospodărire a fost
reducerea ratei de recidivă şi o mai bună reintegrare în societate. Tinerii din acest pavilion
aveau posibilitatea să-şi gestioneze singuri timpul, să-şi prepare singuri mâncarea, practic să
fie liberi să ia singuri decizii cu privire la activitățile zilnice.
• În Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat”, Sector 6 București, anterior
ca beneficiarul să primească măsura de protecție, în centru se efectuau două vizite de potrivire.
Pe perioada vizitelor, copilului îi erau aduse la cunoștință Ghidul beneficiarului,
Regulamentul de organizare și funcționare și procedurile aferente. De asemenea, îi erau
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prezentate casa și camera în care va locui și toate persoanele cu care va conviețui. Dacă copilul
era de acord, conducerea centrului formula cererea de acceptare către D.G.A.S.P.C. Sector 6,
iar Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța de judecată stabileau plasamentul în cazul
în care serviciile oferite de centru erau considerate ca fiind adecvate pentru creșterea și
dezvoltarea armonioasă a copilului.
Conform informațiilor comunicate de reprezentanții centrului, în majoritatea cazurilor
copiii erau incluși în programul unității, existând o atenție deosebită pentru reunirea fraților
(în centru erau mai multe grupuri de frați). Echipa de vizită a constatat deschiderea conducerii
și a întregului personal pentru acceptarea tuturor copiilor, decisive fiind acomodarea copiilor
în centru, o relaționare pozitivă cu personalul și ceilalți beneficiari și acceptul copiilor să
locuiască în centru.
• La Penitenciarul Târgu-Jiu, pentru soluționarea incidentelor era constituită o echipă
operativă formată din 20 de membri ai personalului, câte 5 pe fiecare schimb de serviciu.
Aceștia își desfășurau activitatea în diferite posturi în cadrul schimbului și în situația
producerii unui incident operațional, sub coordonarea ofițerului responsabil de zonă sau a
șefului de tură, se deplasau la locul incidentului pentru soluționarea acestuia.
►exemple de deficiențe constatate:
O deficiență întâlnită în mod sistematic a fost lipsa de personal față de nevoile reale
ale unităților respective, cauzele fiind diverse (subdimensionarea schemei de personal - în
spitalele de psihiatrie, de exemplu, normarea se realizează în funcție de numărul de paturi și
nu în funcție de numărul pacienților; lipsa de candidați pentru ocuparea posturilor vacante
scoase la concurs etc.). În unele unități vizitate, precum Centrul de Detenție Tichilești
posturile de medic și medic stomatolog erau vacante, asistența medicală fiind asigurată doar
de asistenți medicali.
De asemenea, astfel cum a fost reținut în raportul MNP întocmit ulterior vizitei
efectuate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri, lipsa
personalului reprezintă un risc major în gestionarea tuturor situațiilor, de la supravegherea
necorespunzătoare a persoanelor private de libertate până la agresivitate față de personal.
Nu poate constitui însă o justificare pentru neglijarea persoanelor private de libertate, astfel
cum reprezentanții MNP au constatat în cursul vizitei efectuate la Căminul pentru persoane
vârstnice „Vintilă Vodă”, județul Buzău: beneficiari necorespunzător hidratați (în una din
camerele vizitate, un beneficiar a indicat prin semne echipei MNP faptul că îi este sete) și
îngrijiți: cu unghii netăiate, cu părul nespălat, cu pamperșii plini de urină și materii fecale.
Acest ultim aspect evidențiază o altă deficiență întâlnită în mod aproape constant de
echipele MNP în vizitele de monitorizare și anume, lipsa unei pregătiri corespunzătoare a
angajaților prin organizarea de instruiri periodice (de exemplu, în scopul responsabilizării
acestuia față de drepturile/nevoile beneficiarilor, aplicarea măsurilor de restricționare a
libertății de mișcare a pacienților) sau participarea acestora la cursuri de pregătire profesională
continuă (cu privire la gestionarea situațiilor de criză, de exemplu, cu privire la prevederile
Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în sensul creşterii gradului de
conştientizare privind drepturile omului, demnitatea, autonomia şi nevoile persoanelor cu
dizabilităţi etc.).
Echipele MNP au constatat frecvent lipsa registrelor prevăzute de lege (registrul
special pentru mărci traumatice sau a semnelor fizice de rele tratamente/abuzuri sau tortură a
persoanelor custodiate în centre de reținere și arestare preventivă, conform prevederilor art.
162 alin. (1) raportat la art. 158 alin. (8) din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare) sau
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completarea necorespunzătoare a acestora (majoritatea registrelor întocmite în cadrul
Căminului pentru persoane Vârstnice Mărășești, județul Vrancea; registrele privind aplicarea
măsurilor de restricționare ale libertății de mișcare - Spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de
siguranță Grajduri, județul Iași; Spitalul de Psihiatrie Voila; Registrul de evenimente deosebite
în Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi, județul Botoșani).
Identificarea, consemnarea și raportarea mărcilor traumatice constituie o garanţie
importantă împotriva relelor tratamente în locurile de detenţie.
Amintim câteva dintre deficiențele întâlnite de MNP, în funcție de locul de detenție
vizitat:
- spitale de psihiatrie: ● existența saloanelor de supraveghere/siguranță în care erau
cazați inclusiv pacienți internați voluntar, spații care erau închise și în cadrul cărora nu se
respecta dreptul la intimitate al pacienților (saloanele prezentau în principiu caracteristicile
camerelor de izolare, dar nu îndeplineau condițiile specifice amenajării incintei protejate) în
Spitalul de Psihiatrie Voila; ● nerespectarea prevederilor legale în cazul procedurii internării
nevoluntare (tot la Spitalul de Psihiatrie Voila, la recomandarea noastră, conducerea spitalului
a acționat cu promptitudine); ● aplicarea măsurii contenționării și a izolării fără respectarea
legislației în materie (contenționări repetate în cazul aceluiași pacient; contenționări aplicate
în saloane, în prezența altor pacienți; izolare aplicată în scop de pedeapsă); ● pacienții nu erau
informați cu privire la drepturi, la procedura plângerilor; ● nu exista consimțământul informat
la internare semnat de către pacient, deși internarea era considerată voluntară; ●
supraaglomerare (în Spitalul de Psihiatrie Voila, în saloanele intermediare erau și câte 7 paturi,
unele fiind lipite între ele; în Spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Grajduri,
capacitatea spitalului era de 240 de paturi și erau internați 384 de pacienți, nefiind asigurate o
suprafață de 7m2 și 20m3 aer, conform prevederilor legale); ● majoritatea saloanelor nu erau
personalizate deși, conform Normelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii,
trebuie acordată o atenţie deosebită decorării atât a camerelor cât şi a spaţiilor de recreere
pentru a stimula vizual pacienţii;
Având în vedere adoptarea, de către Plenul Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, în data de 26 iunie 2019 a Rezoluției și Recomandării referitoare la eliminarea
măsurilor coercitive în problemele de sănătate mintală, s-a recomandat Ministerului Sănătății
elaborarea unei strategii la nivelul Ministerului Sănătății pentru înlăturarea treptată a aplicării
măsurilor de constrângere în domeniul sănătății mintale și abordarea acestei problematici în
sensul respectării drepturilor omului, precum și instruirea personalului implicat în folosirea
unor intervenții terapeutice nerestrictive ale libertății de mișcare, inclusiv tehnici de
dezescaladare.
- centre rezidențiale pentru copii: ● lipsa de informare a copiilor cu privire la
drepturile lor în centru (de exemplu, în Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat”,
Sector 6 București era întocmită Carta beneficiarului, dar nu exista la dosarul fiecărui
beneficiar un document din care să reiasă informarea cu privire la drepturi; reprezentanții
centrului au susținut că informarea se realiza verbal, echipa de vizită a constatat însă că
beneficiarii confundau drepturile cu obligațiile, ceea ce dovedește, în cazul în care a fost
efectuată, o informare deficitară, neadaptată nivelului de înțelegere al copiilor); ● lipsa
procedurilor privind efectuarea, înregistrarea și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor; ●
lipsa cutiei pentru sesizări/reclamații, situație constatată la Centrul de Plasament „Sf.
Marcellin Champagnat”; în Centrul de primire a copilului în regim de urgență și evaluare Complex de servicii comunitare nr. 3 Buzău exista o cutie, dar era amplasată la o înălțime de
1,70 m., fiind inaccesibilă copiilor de statură mică; ● supravegherea deficitară a beneficiarilor
(în Centrul de plasament de tip familial pentru copii Beclean, județul Bistrița-Năsăud,
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educatorii asigurau permanența doar în cursul săptămânii, fără a exista această posibilitate în
weekend, fiind aprobate la plată, de către direcția generală de asistență socială și protecția
copilului doar 48 de ore de weekend; nu exista astfel posibilitatea asigurării permanenței în
toate apartamentele; atât educatorii, cât și șeful de centru susțineau că pe perioada weekendurilor apăreau cele mai multe incidente între copii; în Centrul de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, județul
Prahova, fiecare educator avea în grijă mai mult de 25 de copii, cu vârste și nevoi diferite, fapt
ce, în timp, poate provoca evenimente negative în asigurarea serviciilor oferite beneficiarilor;
● lipsa unor măsuri adecvate de prevenire și intervenție în cazuri de conflict; ● nu erau
elaborate Programe de Intervenție Specifică-PIS; ● nu se desfășurau activități adaptate
nevoilor beneficiarilor; nu erau organizate activități recreative, individuale sau de grup; ● nu
existau întâlniri ale echipei multidisciplinare cu privire la monitorizarea situației
beneficiarilor; ● demersurile privind reintegrarea familială și socială a beneficiarilor erau
insuficiente; ● insuficienta comunicare a personalului centrului cu școala; ● nu era asigurată
permanența asistenței medicale (în Centrul de plasament de tip familial pentru copii Beclean
era angajat un singur asistent medical, în condițiile în care capacitatea centrului era de 100 de
locuri; Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat” nu dispunea de personal medical
angajat, în condițiile în care, printre beneficiari erau 9 copii diagnosticați cu afecțiuni psihice,
care primeau tratament permanent recomandat de medicul specialist; în Centrul de plasament
pentru copii cu handicap sever Cristuru Secuiesc, asistența medicală era asigurată de 3
asistenți medicali care lucrau în două schimburi (07:00-15:00 și 13:00-22:00); un post de
asistent medical era vacant; doi dintre copii, datorită tulburărilor severe de deglutiție erau
alimentați prin sondă nazo-gastrică, montată de asistentul medical; în cazul în care pe timpul
nopții apăreau dificultăți cu privire la poziționarea sondei, asistenții medicali erau chemați de
la domiciliu, pe timpul nopții supravegherea copiilor fiind asigurată de un educator și un
supraveghetor);
- cămine pentru persoane vârstnice: ● referitor la asistența socială: în Căminul pentru
persoane vârstnice Mărășești, județul Vrancea s-au constatat registre necompletate sau
completate parțial, anchete sociale neactualizate și programe de integrare/reintegrare socială
neindividualizate, lipsa camerei de vizite etc.; ● nu exista posibilitatea asigurării terapiilor de
recuperare/reabilitare funcțională pentru beneficiari; ● numărul activităților culturaleducative și de recreere organizate era redus; ● lipseau procedurile, registrele și instrumentele
de lucru prevăzute de lege; ● condițiile de cazare erau necorespunzătoare: obiectele de
mobilier erau insuficiente și/sau degradate; camerele nu erau dotate cu butoane de panică;
spațiile de cazare nu erau personalizate; nu erau montate bare de tip mână curentă pe holuri,
necesare beneficiarilor cu deficiențe locomotorii; în Căminul pentru persoane vârstnice
„Vintilă Vodă”, județul Buzău, o cameră era prevăzută cu geamuri care comunicau cu holul
căminului (nu existau ferestre cu acces spre exteriorul clădirii), motiv pentru care beneficiarii
cazați nu dispuneau de lumină naturală și aer curat, posibilitatea acestora de a ieși la aer curat
fiind foarte redusă, având în vedere că beneficiarii se deplasau în fotoliu rulant și numărul
redus de personal; ● nu erau consemnate în Registrul de evenimente deosebite situațiile de
abuz (de exemplu, altercațiile dintre beneficiari); ● referitor la siguranța beneficiarilor: în
Căminul pentru persoane vârstnice „Vintilă Vodă”, județul Buzău, într-un dormitor, membrii
MNP au constatat prezența unui lanț de aproximativ 40 cm. lungime; personalul de serviciu
susținând că obiectul aparținea unui beneficiar care dorea să își securizeze bunurile personale
în acest mod, prin folosirea lanțului și a unui lacăt ce nu a putut fi identificat; având în vedere
că unele dintre persoanele cazate erau diagnosticate cu afecțiuni psihice cronice, echipa de
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vizită a solicitat membrilor personalului îndepărtarea obiectului respectiv și interzicerea
introducerii în cămin a unor obiecte de acest tip, măsură care a fost luată imediat;
►centre pentru migranți: ● condițiile de cazare necorespunzătoare (la Centrul de
Reținere și Triere Albița, județul Vaslui, cele 3 camere de cazare prezentau o stare de igienă
precară, erau mobilate sumar cu o masă și două bănci fixate în pardoseală, fără sistem de
supraveghere video și ușă cu gratii; una din camerele de triere avea o fereastră mare, orientată
spre exteriorul clădirii Poliției de Frontieră, acoperită cu gratii, dar care nu se putea deschide
pentru aerisire și în cameră nu erau montate sisteme de ventilare sau aparate de aer condiționat;
toaleta era situată vizavi de camera de reținere și triere, putând fi folosită doar la cerere, sub
supravegherea personalului); ● neasigurarea permanenței medicale (la Centrul de Reținere și
Triere Albița, județul Vaslui, nu exista personal medical angajat și nu erau amenajate: un
cabinet medical, o sală de tratamente, o cameră de izolare pentru pacienți cu boli infectocontagioase); ● lipsa interpreților (de exemplu, Centrul Regional Rădăuți avea un contract cu
un interpret, care însă nu acoperea toate limbile necesare; o soluție adoptată de reprezentanții
centrului era abordarea interpretului pentru limbile necesare prin intermediul tehnologiei
online; o cauză a refuzului interpreților de a asigura servicii de interpretare era remunerarea
insuficientă a acestora - 23 lei/oră); ● unele dintre formularele semnate de către străini, folosite
de administrația centrului și de organizațiile neguvernamentale care acordau servicii străinilor
din centru, erau redactate în limba română (MNP consideră că este necesară traducerea tuturor
documentelor care urmează a fi semnate de către străini, într-o limbă de circulație
internațională, care să le fie cunoscută acestora, pentru a semna în cunoștință de cauză); ●
străinii nu își cunoșteau suficient drepturile ca azilanți pe perioada șederii în centru (Centrul
pentru solicitanți de azil Șomcuta Mare, județul Maramureș).
►penitenciare: ● supraaglomerarea unor camere de detenție (de exemplu, în
Penitenciarul Pelendava, în unele camere erau asigurați 2,36 mp/deținut; în penitenciar gradul
de ocupare era 119,20%); ● condiții improprii de cazare (în Penitenciarul Găești, camerele
localizate la parterul secțiilor de deținere erau foarte friguroase, în unele camere unde existau
paturi suprapuse pe două niveluri, spațiul dintre cele două paturi era foarte redus, mobilierul
era insuficient și degradat, s-a constatat prezența insectelor dăunătoare; nu era asigurată
intimitatea deținuților la unele grupuri sanitare; curțile de plimbare nu aveau copertină,
produsele de igienă personală erau de slabă calitate); ● deficiențe în cazul selecționării la
muncă a deținuților (din cele 343 de persoane private de libertate la data efectuării vizitei la
Penitenciarul Pelendava, erau selecționate pentru desfășurarea de activități lucrative 246 de
persoane; având în vedere că unii deținuți refuzau să participe la astfel de activități, MNP
apreciază că se impune desfășurarea unor campanii permanente de motivare a acestora; de
asemenea, nu erau înregistrate calificări și recalificări în domeniile de activitate existente, în
funcție de opțiunile și de aptitudinile acestora); ● referitor la aplicarea sancțiunilor
disciplinare, s-a constatat în unele cazuri clasarea unui număr ridicat de dosare de cercetare
disciplinară (în Penitenciarul Pelendava, Comisia de disciplină a clasat 32 de dosare din cele
125 întocmite); ● aplicarea sancțiunii disciplinare cu izolarea persoanelor cu afecțiuni psihice;
● lipsa unui spațiu propriu pentru desfășurarea activității psihologice, dotat corespunzător,
care să asigure confidențialitatea actului profesional.
Referitor la transferurile deținuților, MNP a constatat că la nivelul Penitenciarului
Găești existau multe transferuri ale persoanelor din regiunea Moldova care, prin numărul
persoanelor și timpul de custodiere (perioadele de custodiere depășeau 12-18 luni) deveniseră
o regulă, ceea ce afecta în mod semnificativ menținerea legăturii cu familia și reintegrarea
socio-familială. Conform răspunsului comunicat de conducerile Ministerului Justiției și
Administrației Naționale a Penitenciarului la recomandările Avocatului Poporului, întrucât
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efectivele de deținuți, grupate pe zonele de proveniență nu acoperă întreg teritoriul țării, în
sensul că județele înregistrează niveluri diferite de infracționalitate (zona Nord Est
înregistrând un nivel ridicat de infracționalitate), se procedează la transferarea unor persoane
în alte locuri de detenție, la distanțe relativ mari de mediul de suport. De asemenea,
transferurile se realizează și pentru îndeplinirea obligației de asigurarea a condițiilor minime
de cazare. Pentru intermedierea relației cu mediul de suport, la nivelul sistemului penitenciar
se urmărește maximizarea utilizării dreptului la convorbiri on-line.
Ministerul Justiției a precizat că se are în vedere crearea de noi locuri de cazare
destinate persoanelor care execută pedeapsa în regim deschis, în regiunea Nord Est a țării,
acționându-se pe două paliere: 1. diminuarea efectivelor gestionate de unitățile Penitenciare
din Regiunea Nord Est; 2. creșterea capacității de cazare (în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, vor fi finanțate o serie de măsuri de investiție în infrastructură, în
perioada 2018-2023, printre care: Penitenciarul Botoșani - 400 de locuri și Penitenciarul
Vaslui - 210 locuri; în baza Memorandumului de Înțelegere a fost dezvoltată o Notă Concept,
în care s-a propus crearea a noi locuri de cazare, inclusiv la Penitenciarul Iași - 600 de locuri).
Având în vedere însă repetatele transferuri ale unor deținuți, MNP subliniază că
acestea pot fi asimilate relelor tratamente, conform Normelor CPT.
►centre de reținere și arestare preventivă: ● amplasarea centrelor la demisolul
clădirilor, fapt ce generează deficiențe precum lipsa luminii naturale, ventilație insuficientă,
umezeală și igrasie în camerele de deținere; referitor la acest aspect, în Raportul întocmit
urmare a vizitei efectuate la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Buzău, reprezentanții
MNP au subliniat și reiterat propunerea formulată de Avocatul Poporului încă din anul 2015,
prin Raportul special privind condiţiile de detenţie din penitenciare şi centre de reţinere şi
arestare preventivă, factori determinanţi în respectarea demnităţii umane şi a drepturilor
persoanelor private de libertate (pag. 192), respectiv: „identificarea unor locaţii care ar
putea fi preluate în administrarea unor centre de reţinere şi arestare preventivă, şi, nu în
ultimul rând, construcţia unor noi centre care să înlocuiască actualele „beciuri”, astfel ca
acestea să corespundă standardelor europene sub aspectul suprafeţei, volumului, ventilaţiei,
satisfacerii nevoilor fiziologice în condiţii de intimitate, prin alocarea de resurse bugetare
adecvate şi accesarea unor fonduri europene semnificative”; ● lipsa cel puțin a unei camere
de deținere adaptată pentru persoane cu dizabilități, precum și a căilor de acces pentru
persoanele cu dizabilități în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (15) din Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, în care se stipulează că în fiecare centru vor fi
prevăzute căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi; ● neasigurarea apei calde de cel puţin
două ori pe săptămână, care să permită persoanelor private de libertate posibilitatea de a face
baie cu apă caldă; ● lipsa agenților de sex feminin, care să asigure paza, supravegherea și, la
nevoie, transferul persoanelor private de libertate de sex feminin; ● lipsa unui spațiu amenajat
pentru asigurarea dreptului la comunicări on-line;
►centre pentru persoane cu dizabilități: ● beneficiarii nu erau încadrați într-un
centru adaptat nevoilor lor (la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat,
județul Buzău, majoritatea beneficiarilor nu erau capabili să desfășoare activități lucrative în
comunitate, nefiind autonomi); ● beneficiari puși sub interdicție nu aveau instituite măsuri de
tutelă, astfel că aceștia nu erau reprezentați în momentul în care se luau decizii care îi priveau
(la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, în această situație se
aflau 32 de beneficiari); ● nu existau condițiile necesare pentru asigurarea asistenței
psihologice în condiții corespunzătoare (la Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Războieni exista un singur spațiu destinat desfășurării activității psihologice,
astfel cei 4 psihologi angajați erau obligați să își desfășoare activitatea prin rotație, iar

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

41

condițiile privind confidențialitatea actului profesional și securitatea emoțională a
beneficiarilor erau dificil de respectat); ● referitor la asistența socială: nu se realiza evaluarea
și reevaluarea beneficiarilor (la Centrul de Abilitare și Reabilitare Tâncăbești, județul Ilfov nu
erau întocmite Planuri personalizate pentru fiecare beneficiar, documente ce trebuiau
completate de membrii echipei multidisciplinare și coordonate, monitorizate și evaluate de
către managerul de caz, la un interval de maxim 6 luni; planurile individualizate de îngrijire
și asistență aveau un conținut sumar și nu detaliau tipurile de servicii şi activități care urmau
a fi acordate beneficiarului pentru perioada de până la următoarea revizuire; de asemenea, nu
erau semnate de beneficiari sau reprezentanții legali; atribuțiile de asistență socială erau
delegate psihologului angajat al Centrului, care nu avea asistent social angajat); ● nu era
amenajată o cameră intimă pentru beneficiari; ● beneficiarii cu handicap locomotor erau
cazați la etaj, iar centrul nu era dotat cu lift (la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești,
majoritatea beneficiarilor cazați la etaj au declarat echipei de vizită faptul că nu au mai ieșit
la aer de foarte mult timp); ● spațiile centrului nu erau adaptate pentru persoanele cu
dizabilități; ● nu existau măsuri de prevenire a conflictelor fizice între beneficiari sau a
abuzului de alcool (la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești, au fost constatate două
cazuri în care beneficiarii au fost implicați în conflicte verbale și fizice în urma cărora au
suferit răni și sângerări la nivelul feței);
► În urma vizitelor, în cadrul rapoartelor de vizită au fost emise 749 recomandări
către conducerile locurilor vizitate și autoritățile ierarhic superioare.
►Exemple de recomandări implementate cu succes
• În materia monitorizării drepturilor copiilor din centrele rezidențiale reținem vizita
efectuată la Centrul de plasament Asociația „Casa Speranței” Câmpina, în cadrul căreia
s-a constatat că 16 copii aflați cu măsură de protecție (din totalul de 28 beneficiari), studiau
în Italia (15 copii) și Franța (un copil).
Datorită neclarității informațiilor cu privire la perioada de ședere la studii în Italia și
Franța, perioada de vacanță, starea de sănătate, progresul școlar, acoperirea nevoilor
personale, sociale, culturale primite, în urma vizitei, Avocatul Poporului a făcut recomandări
atât reprezentanților unității vizitate, cât și D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la verificarea
situației minorilor plecați la studii în străinătate. De asemenea, a fost sesizată Autoritatea
Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (A.N.P.D.C.A.), care a întreprins o acțiune de
control, atât la sediul Asociației, cât și la D.G.A.S.P.C. Prahova. Totodată, A.N.P.D.C.A. a
considerat oportun să solicite și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
(A.N.P.I.S.), efectuarea unor verificări cu privire la modul în care sunt utilizate sumele alocate
de statul român pentru creșterea și îngrijirea copiilor instituționalizați la Asociația „Casa
Speranței”, sub forma alocațiilor de plasament. Instituția Avocatul Poporului a sesizat și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale (M.M.J.S.) cu privire la situația identificată în cursul
vizitei, iar M.M.J.S. a remis spre soluționare către A.N.P.I.S. această solicitare, care a efectuat
un control inopinat la cele două entități dispunând măsuri de remediere a aspectelor negative
constatate.
Referitor la recomandarea Avocatului Poporului privind monitorizarea permanentă a
situației minorilor prin menținerea contactului cu serviciile de asistență socială din cadrul
autorităților locale unde locuiesc copiii în străinătate, cât și cu familiile de voluntari la care
se află minorii, în vederea respectării și garantării drepturilor copilului, cu ocazia activității
de monitorizare ulterioare vizitei, MNP a constatat că această recomandare a fost
implementată, în sensul în care președinta Asociației „Casa Speranței” Câmpina,
monitorizează personal situația acestor minori, aflați la studii în străinătate, prin deplasări
periodice în aceste țări, vizite inopinate la familiile voluntare care au în îngrijire acești copii,
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dar și la școlile frecventate de minori, la întoarcerea în țară aceasta întocmind un raport cu
privire la situația socială și educațională a acestor copii, raport ce se regăsește și în dosarele
constituite de fiecare manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova.
Totodată, monitorizarea situației minorilor aflați la studii în străinătate se realizează și
prin anchetele sociale, caracterizările psihologice, documentele medicale și școlare emise
pentru fiecare copil, de către autoritățile statului respectiv, documente transmise Asociației
„Casa Speranței” Câmpina și înaintate fiecărui manager de caz al copiilor din cadrul
D.G.A.S.P.C. Prahova. De asemenea, reprezentanții Asociației mențin și telefonic, în mod
constant, legătura cu minorii aflați la studii în străinătate.
Referitor la recomandarea privind emiterea anuală a deciziilor cu privire la
continuarea studiilor în afara țării pentru fiecare an școlar și luarea în considerare a
conținutului acestora în elaborarea Planurilor individualizate de protecție s-a constatat că au
fost emise astfel de decizii pentru fiecare minor care studiază în străinătate, iar la elaborarea
Planurilor individualizate de protecție au fost luate în considerare perioadele școlare atestate
de unitățile școlare frecventate de acești copii, precizându-se că aceste planuri se vor elabora
doar în perioadele aferente vacanțelor școlare pentru ca acești copii să fie prezenți în țară și să
fie evaluați corespunzător.
• Ulterior vizitei efectuate la Penitenciarul Craiova-Pelendava, s-a recomandat
conducerii penitenciarului instruirea personalului referitor la întocmirea rapoartelor de
incident, a situațiilor care nu pot face obiectul unui raport de incident și care nu constituie
abatere disciplinară, având în vedere numărul mare de dosare de cercetare disciplinară clasate
de Comisia de disciplină. Conducerea penitenciarului a răspuns că s-a efectuat instruirea
personalului ce desfășoară activități directe cu persoanele private de libertate la data de 30
iunie 2019.
• În cadrul vizitei efectuate la Centrul „Sf. Marcellin Champagnat”, Sector 6,
București, conducerea centrului a menționat insuficienta implicare a reprezentanților
D.G.A.S.P.C. Sector 6 în activitatea centrului, în ultimii ani, spre deosebire de perioada de
început când beneficiau de un real sprijin din partea acestora. Prin raportul de vizită, MNP a
recomandat conducerii direcției monitorizarea permanentă a situației beneficiarilor prin
colaborarea permanentă cu reprezentanții centrului, precum și identificarea, împreună cu
conducerea centrului a unei soluții pentru ca toți beneficiarii să dispună, fără discriminare, de
toată atenția și îngrijirea necesară, având în vedere că în ultimii ani au fost admiși în centru
copii cu tulburări de comportament și diagnostic psihiatric (ceea ce reprezenta ulterior o
problemă, în unitate nefiind angajat personal specializat); sprijinirea centrului în vederea
completării organigramei cu posturi de asistenți medicali sau încheierea unor contracte de
prestări servicii cu asistenți medicali.
Conform răspunsului comunicat de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6, în data de 7
august 2019, a avut loc o întâlnire între directorul executiv al direcției și directorul Centrului
în care s-a discutat conținutul raportului Avocatului Poporului efectuat în urma vizitei la sediul
Asociației din data de 29 mai 2019, și s-au stabilit următoarele măsuri în vederea implicării
Direcției în activitatea centrului: ● monitorizarea lunară a activității centrului de către
personalul specializat desemnat din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, atât în ceea ce privește
situația copiilor din centru, cât și a activității angajaților în cadrul centrului; în acest sens,
D.G.A.S.P.C. Sector 6 va nominaliza un asistent social cu experiență cu rol de supervizare; ●
susținerea D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru introducerea în proiectul viitor de subvenție, adresat
Consiliului Local Sector 6, a unui contract de prestări servicii, pentru un post de asistent
medical, care să asigure asistența medicală necesară beneficiarilor; ● organizarea unor sesiuni
de supervizare internă prin întâlniri periodice între personalul specializat din diferite centre de
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pe raza Sectorului 6 și personalul de formare din cadrul Serviciului Voluntariat și Formare
Profesională din cadrul D.G.A.S.P.C. Sectorul 6 în vederea instruirii corecte pentru
gestionarea comportamentelor problematice ale beneficiarilor; ● identificarea și finanțarea din
partea D.G.A.S.P.C. Sector 6 a unor cursuri de formare cu tematica îngrijirii copiilor cu
probleme de comportament, în special în vederea gestionării situațiilor de criză, a situațiilor
neprevăzute (părăsirea neautorizată a centrului, consum de alcool, comportamente
neadecvate); ● supunerea de către managerul de caz al Asociației spre dezbatere, în Comisia
pentru Protecția Copilului Sector 6, a cazurilor dificile, pentru identificarea celei mai bune
soluții de ocrotire.
• Ulterior vizitei efectuate la Penitenciarul Târgu-Jiu, s-a recomandat conducerii
penitenciarului înființarea unui registru în care să se consemneze toate situațiile familiale
deosebite ale persoanelor private de libertate (boala gravă sau deces în familie etc.), cu
precizarea momentului în care sunt informați de către administrația penitenciarului despre
aceste evenimente. Conducerea penitenciarului a răspuns că s-a instituit registrul în data de
27 mai 2019, gestionat de către biroul asistență psihosocială, iar datele cu privire la potențiale
situații de risc sunt transmise sectoarelor operativ și medical prin note de informare.
• Având în vedere constatarea de către echipa MNP a unui număr de 32 de beneficiari
puși sub interdicție, care nu aveau instituite măsuri de tutelă (nu le erau astfel asigurate
respectarea drepturilor fundamentale și garanțiile necesare pentru evitarea abuzurilor), pe
parcursul vizitei efectuate la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu
Sărat, județul Buzău, s-a recomandat conducerii efectuarea de demersuri către Serviciul
Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău, în vederea desemnării reprezentanților legali, după
caz. Conform răspunsului comunicat, s-au făcut demersuri în vederea identificării persoanelor
atât din familiile beneficiarilor, cât și din partea instituțiilor, în vederea desemnării
reprezentanților legali; s-a demarat procedura pentru asigurarea protecției juridice a
beneficiarilor fără protecție juridică, desemnarea reprezentanților legali prin stabilirea de către
instanța judecătorească a unui curator/tutore și încheierea contractelor de furnizare de servicii
pentru aceștia.
Majoritatea unităților vizitate au întreprins demersurile necesare pentru implementarea
recomandărilor. Au existat însă situații când nu s-au conformat, fiind sesizate autoritățile
ierarhic superioare, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 35/1997,
republicată. Reținem cazul Spitalului de Psihiatrie Voila (în cadrul activității de monitorizare
au fost identificate situații care prezentau un risc ridicat ca pacienții cu tulburări psihice să fie
supuși relelor tratamente, de exemplu, existența saloanelor de siguranță/supraveghere, saloane
închise, în care erau cazați atât pacienți internați nevoluntar cât și pacienți internați voluntar,
a căror libertate de mișcare era restricționată) răspunsul conducerii fiind considerat incomplet
(nu s-a răspuns în cazul unor recomandări referitoare la internarea nevoluntară,
consimțământul liber și informat al pacientului, asistența psihosocială) sau nesatisfăcător (în
cazul implementării unor recomandări referitoare la aplicarea măsurilor de restricționare a
libertății de mișcare, respectarea intimității pacienților, saloanele de siguranță/supraveghere –
condiții de cazare și supraveghere, internare nevoluntară, consimțământul liber și informat al
pacientului). A fost sesizat Ministerul Sănătății - Direcția Generală de Asistență Medicală și
Sănătate Publică și Consiliul Local al Municipiului Câmpina.
►Pe parcursul anului 2019, în baza colaborării dintre domeniile de activitate ale
instituției Avocatul Poporului și birourile teritoriale, personalul MNP a efectuat 18
anchete împreună cu colegi din cadrul Domeniului drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor,
persoanelor cu handicap, Domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi
femei, culte religioase şi minorităţi naţionale și Birourilor Teritoriale (Ploiești, Craiova,

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

44

Brașov, Oradea, Alba-Iulia, Bacău), după cum urmează: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.
Dr. Alexandru Obregia”, Municipiul București; Centrul de Tratament al Toxicodependențelor
pentru Tineri „Sf. Stelian” Municipiul București; Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman,
județul Neamț; Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, secția Vulcan; Centrul
social Adăpost de noapte Târgu-Mureș; Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Mureș; D.G.A.S.P.C. Mureș; Școala Gimnazială nr. 7 Târgu-Mureș; Primăria Municipiului
Târgu-Mureș; Consiliul Județean Mureș; Penitenciarul Oradea; Spitalul de Psihiatrie Sighetul
Marmației/D.G.A.S.P.C. Maramureș; Spitalul de Psihiatrie Sibiu; D.G.A.S.P.C. Mehedinți,
Primăria Baia de Aramă, județul Mehedinți, D.G.A.S.P.C. Dolj; Asociația „Casa Speranței”
Câmpina, județul Prahova; D.G.A.S.P.C. Prahova. O parte dintre anchete au fost efectuate în
vederea întocmirii Raportului special privind situația respectării drepturilor omului în
spitalele de psihiatrie din România, publicat în noiembrie 2019.
Propuneri de modificări legislative:
►clarificarea în legislația în materia sănătății mintale a aspectelor referitoare la
cazarea și supravegherea pacienților internați voluntar și a celor internați nevoluntar în
instituțiile psihiatrice
În cadrul vizitei efectuate în Spitalul de Psihiatrie Voila, membrii MNP au constatat
existența unor saloane denumite de siguranță/de supraveghere, saloane în care erau
cazați atât pacienți internați nevoluntar, cât și pacienți internați voluntar, a căror
libertate de mișcare era restricționată, iar saloanele erau încuiate. Pacienții internați
voluntar erau astfel supravegheați permanent în condițiile în care, potrivit art. 6 alin. (4) din
Norma de aplicare a Legii nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu
tulburări psihice, republicată, supravegherea persoanelor internate voluntar se efectuează la
intervale variabile, cu respectarea intimității persoanei și nu se puteau deplasa liber prin
spital.
Astfel, având în vedere statutul neclar al camerelor de siguranță din cadrul
Spitalului de Psihiatrie Voila, echipa MNP consideră că prevederile art. 3 alin. (1) și art. 6
alin. (4) din Norma de aplicare a Legii nr. 487/2002, republicată, conform cărora: dotările
minime obligatorii dintr-o structură de psihiatrie sunt: a) paturi repartizate în saloane,
inclusiv de supraveghere continuă bărbaţi şi femei, cu respectarea normelor prevăzute de
legislaţia în vigoare și pe parcursul internării voluntare, pacienţii vor fi supravegheaţi în
funcţie de indicaţia medicală curentă şi în conformitate cu regulamentul intern al unităţii
sanitare, astfel cum sunt formulate, lasă la latitudinea instituțiilor psihiatrice interpretarea
prevederilor legale referitoare la supravegherea persoanelor internate (voluntar sau
nevoluntar) în spitale de psihiatrie, interpretare care poate fi influențată de aspecte
economice, de pregătirea profesională a personalului în materia drepturilor persoanelor cu
dizabilități (demnitate, nediscriminare, autonomie, viață privată, libertate, siguranță).
Există astfel un risc ridicat ca pacienții cu tulburări psihice să fie supuși relelor
tratamente.
►completarea legislației în materia sănătății mintale în sensul asigurării consilierii
juridice a pacienților internați în instituțiile psihiatrice, pe întreaga perioadă a internării, de
către avocați din cadrul Serviciilor de Asistență Judiciară ale Barourilor, având în vedere că:
- informarea cu privire la drepturi, la procedura plângerilor și procedura internării
nevoluntare constituie garanții esențiale împotriva torturii și a relelor tratamente;
- Comitetul de miniștri din cadrul Consiliului Europei a formulat REC(2004)10 (art.6)
conform căreia, persoanele tratate sau plasate în legătură cu tulburări psihice ar trebui să fie
informate în mod individual cu privire la drepturile lor și să aibă acces la o persoană sau un
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organism competent, independent de serviciul de sănătate mintală, autorizat să asiste, dacă
este necesar, în înțelegerea și exercitarea acestor drepturi;
- legislația națională în materia sănătății mintale nu oferă posibilitatea ca pacienții să
beneficieze de asistență juridică gratuită pe parcursul internării, care să fie asigurată de o
persoană independentă de spital (legislația prevede doar obligația apărării pacientului apărare care se va exercitată din oficiu, dacă acesta nu are apărător ales - în cazul acțiunilor în
instanță din cadrul procedurii internării nevoluntare); informarea cu privire la drepturi este în
sarcina personalului instituției psihiatrice;
- în dosarele pacienților internați nevoluntar, precum și în dosarele pacienților internați
voluntar, cazați la saloanele de supraveghere monitorizate de echipa MNP în cadrul vizitei la
Spitalul de Psihiatrie Voila, nu s-au regăsit documente referitoare la informarea pacienților
strict cu privire la drepturi sau la procedura internării nevoluntare.
►completarea Legii nr. 487/2002, republicată, prin introducerea obligativității ca
instanța de judecată care se pronunță în cazul internării nevoluntare să asculte opinia unui
medic psihiatru independent de spital (prin intermediul raportului de expertiză medico-legală
sau a unui psihiatru propus de părți)
La formularea propunerii, MNP a avut în vedere următoarele:
- unele instanțe de judecată, la pronunțarea hotărârilor de confirmare a internării
medicale nevoluntare au în vedere în principal antecedentele psihiatrice ale pacienților și
concluziile medicului de gardă și ale Comisiei de internare nevoluntară; într-un caz, în care a
fost solicitată de către intimat prin avocat efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice,
instanța a respins proba invocând aspectele menționate anterior;
- Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a subliniat în repetate rânduri faptul
că, la pronunțarea hotărârii de internare nevoluntară, instanța trebuie să aibă în vedere opinia
unui medic psihiatru independent de spital (aspect care ar trebui să fie prevăzut în legislația
națională), această garanție suplimentară este necesară pentru că sunt persoane internate
împotriva voinței lor care nu sunt întotdeauna în măsură să aprecieze cu privire la
oportunitatea unei o a doua decizii medicale.
►modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003, cu completările și modificările
ulterioare, în sensul de a nu mai fi prevăzut că pacientul poate oferi angajaților plăți
suplimentare sau donații
Membrii MNP au constatat că în lista cu Drepturile pacienților cu tulburări psihice,
afișată în fiecare secție din Spitalul de Psihiatrie Voila, era menționat: „pacientul poate oferi
angajaților […] plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii”.
La formularea propunerii de modificare legislativă s-a avut în vedere Decizia nr.
19/2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit căreia, fapta medicului din
sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcționar public, în accepțiunea
dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a din Codul penal, de a primi plăți suplimentare
sau donații de la pacienți, în sensul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003 privind drepturile
pacientului, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege care să atragă
incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I-a din Codul penal (este justificată fapta prevăzută
de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege).
Cu privire la propunerile de modificare legislativă antemenționate, a fost sesizată
Comisia pentru sănătate publică din cadrul Senatului României.
►armonizarea dispoziţiilor art. 82 lit. ț) și art. 100 alin. (2) din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, referitoare la interzicerea actelor de autoagresiune,
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considerate abateri disciplinare grave și sancționate, cu recomandarea CPT de a nu mai
sancționa disciplinar actele de autoagresiune
CPT a subliniat (inclusiv cu ocazia vizitei periodice efectuate în România în anul 2014)
că astfel de acte reflectă deseori suferința pe care deținuții în cauză o întâmpină sau
problemele și condițiile de natură psihologică sau psihiatrică. În consecință, astfel de acte
trebuie abordate din punct de vedere terapeutic mai degrabă decât punitiv și a recomandat
modificarea dispozițiilor legale în consecință (Raportul de țară, paragraful 115).
Urmare recomandării Avocatului Poporului (Recomandarea nr. 34/2019),
conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor ne-a comunicat că a transmis
Ministerului Justiției un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, conform căruia, la art. 101, după alin. (3), se introduce un
nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Persoanele condamnate diagnosticate cu afecțiuni psihice grave nu pot fi
sancționate pentru nerespectarea interdicției prevăzută la art. 82 lit. ț).”
Alte propuneri:
►înființarea în incinta centrelor de reținere și arestare preventivă a cabinetelor
medicale proprii (ca în penitenciare).
În prezent, cele mai multe centre nu pot asigura, conform legii2, asistența medicală
(primară, de urgență și de specialitate) persoanelor private de libertate, la cererea acestora sau
ori de câte ori era necesar, întrucât, în incinta acestora nu sunt cabinete medicale proprii.
►introducerea formularelor tipizate pentru cererile formulate de persoanele custodiate
de centrele de reținere și arestare preventivă, formulare care să fie autocopiative, astfel încât,
persoanele custodiate să primească o copie după cererile formulate către personalul centrului,
chiar la momentul formulării acestora, putând face dovada că au depus/înregistrat cererea.
Astfel, pot fi evitate eventualele abuzuri din partea administrației centrelor (spre
exemplu: cererile să nu fie înregistrate și depuse la dosarul de cereri al persoanelor custodiate).
►completarea Legii nr. 35/1997, republicată, în sensul prevederii publicării
recomandărilor Avocatului Poporului formulate în regim de urgență în cazul constatării
încălcărilor grave ale drepturilor omului, în Monitorul Oficial, similar situației existente în
Franța, unde Controlorul general al locurilor unde persoanele sunt private de libertate
(Contrôleur general des lieux de privation de liberté - CGLPL) publică Recomandări în regim
de urgență în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze (conform legii de înființare a CGLPL din
30 octombrie 2007, art. 9).
Acțiuni de mediatizare a atribuțiilor Domeniului privind prevenirea torturii în
locurile de detenție (MNP), participarea la conferințe, simpozioane interne și
internaționale, pregătirea personalului
Pentru sporirea gradului de conştientizare a autorităţilor care au în subordine unități
supuse monitorizării MNP, cu privire la prevenirea torturii şi a relelor tratamente, membrii
MNP au desfăşurat o amplă activitate de mediatizare în anul 2019. În cadrul evenimentelor
au fost prezentate: Raportul de activitate al MNP pe anul 2018; concepte precum demnitatea
umană, tortura, tratamente inumane, tratamente degradante și prevenirea torturii; legislația în
materia interzicerii și prevenirii torturii; respectarea standardelor minime de calitate; aspecte

art. 71 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 254/2013 – dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri
al persoanelor condamnate este garantat.
2
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constatate de MNP pe parcursul vizitelor efectuate; recomandări formulate unităților vizitate
și implementarea acestora.
Evenimentele organizate au avut astfel și rolul de instruire a membrilor personalului
care își desfășoară activitatea în locuri în care persoanele sunt private de libertate.
►activități de mediatizare organizate în cursul anului 2019
Au fost efectuate la: ● Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
(Iași, Vrancea, Caraș-Severin, Arad, Făgăraș); ● penitenciare (Penitenciarul Iași, Centrul
Educativ Târgu-Ocna, Centrul de Detenție Craiova, Penitenciarul Timișoara, Penitenciarul
Deva, Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, Penitenciarul Mioveni); ●
cămine pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein”
Timișoara); ● spitale de psihiatrie (Spitalul de Psihiatrie Drăgoești); ● centre pentru persoane
adulte cu handicap (Centrul de Asistență și Îngrijire „Asociația Sfânta Față a Domnului Nostru
Isus Christos”, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măicănești, Centrul de
Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist Craiova,
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig); ● centre de reținere și arestare
preventivă - CRAP (Sibiu, Alba, Institutul de Studii pentru Ordine Publică); ● Consiliul
Județean Ilfov; ● Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; ● Universitatea
București - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială;● Arhiepiscopia București, Sectorul
Social-Filantropic și Misionar; ● Sucursala Prahova a CNASR.
►Au avut loc întâlniri cu organizațiile neguvernamentale (Asociația Română de
Psihiatrie Medico-Legală Iași, GRADO, ANAIS, FACIAS, Organizația pentru Apărarea
Drepturilor Omului-Filiala Regională Craiova) și participări la conferințe organizate de
acestea: ● Conferința cu tema Progrese în reintegrarea socială a persoanelor private de
libertate, organizată de GRADO în parteneriat cu Facultatea de Asistență Socială din cadrul
Universității București; ● Cazarea minorilor în custodie publică, organizată de Serviciul
Iezuiților pentru Refugiați din România; ● Condițiile de deținere din penitenciare și aresturile
din România, la doi ani după condamnarea la CEDO în cauza pilot Rezmiveș și alții vs.
România (25 aprilie 2017), organizată de APADOR-CH; ● Alternative la plasarea în custodie
publică a copiilor migranți în contextul azilului și a returnării, organizată de Fundația Terre
des Hommes România.
►Au fost organizate întâlniri cu colaboratorii externi (medici, psihologi) cu privire
la activitatea de monitorizare a locurilor de detenție.
►Au fost organizate workshopuri de pregătire profesională a personalului din
unități supuse monitorizării MNP (Workshopul cu tema Investigarea, analiza, raportarea
mărcilor traumatice, practica CPT, SPT, Protocolul de la Istanbul, la sediul Inspectoratului
de Poliție Județean Olt și Workshopul cu tema Respectarea standardelor privind asigurarea
calității vieții persoanelor instituționalizate - atribuțiile MNP Diseminarea Raportului anual
MNP, la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „Sfinții Constantin
și Elena” Pitești).
Informații relevante despre activitatea MNP în anul 2019
►În anul 2019, a fost implementat proiectul inițiat de Asociația pentru Prevenirea
Torturii (APT) cu sediul la Geneva, cu tema Consolidarea capacităților MNP (din România)
de a monitoriza instituțiile psihiatrice, finanțat de Fondul Special OPCAT. Proiectul a cuprins
4 activități:
1. un atelier de lucru privind monitorizarea instituțiilor psihiatrice, organizat la
București, în perioada 13-16 mai 2019;
2. întâlnire de advocacy și sensibilizare cu autorități relevante din România în
protecția dreptului persoanelor cu dizabilități, organizată în data de 16 mai 2019, la sediul
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instituției Avocatul Poporului, la care au fost invitați reprezentanți ai următoarelor autorități:
Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Consiliul de monitorizare a
implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
3. schimb de experiență cu omologul francez al MNP-ului românesc - Contrôleur
general des lieux de privation de liberté, desfășurat în perioada 3-9 noiembrie 2019;
4. realizarea unui pliant privind prevenirea torturii și a relelor tratamente în
instituțiile psihiatrice, care conține rubrici precum: mandatul și organizarea MNP, rolul
MNP în monitorizarea spitalelor de psihiatrie, componența echipei de vizită, modalitatea de
desfășurarea a vizitelor și aspectele verificate.
►În data de 16 octombrie 2019, a avut loc întâlnirea reprezentanților instituției
Avocatul Poporului cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), la sediul
Inspectoratului – Serviciul Integrare și Relocare, la care a participat și un psiholog din partea
organizației neguvernamentale ICAR.
În cadrul întâlnirii, au fost abordate aspecte referitoare la vizita MNP efectuată în data
de 21 septembrie 2018, la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil
București (asistența psihologică, asistența socială), precum și dificultățile întâmpinate
începând cu anul 2017 la accesul membrilor MNP la documentele întocmite de organizațiile
neguvernamentale partenere ale IGI în cadrul desfășurării asistenței psihologice, respectiv
sociale.
Referitor la ultimul aspect, reprezentanții IGI au subliniat faptul că în cadrul fiecărui
centru din subordinea sa va exista un psiholog care va intermedia legătura echipei de vizită cu
psihologii organizațiilor neguvernamentale partenere (va participa la întrevederi). Aceeași
procedură va fi și în cazul activității de asistență socială (în centrele în care nu este angajat
asistent, ofițerii de integrare cu responsabilități pe partea de asistență socială vor constitui
elementul de legătură).
►În data de 10 decembrie 2019, MNP a organizat la sediul instituției Avocatul
Poporului, o Masă rotundă cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, la care au
fost invitați reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale partenere ale instituției
Avocatului Poporului: FACIAS, ANAIS; GRADO; AEPADO; Transparency International
România.
►În anul 2019, MNP a efectuat o serie de demersuri către Ministerul Sănătății și
Ministerul Afacerilor Interne-Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, în
vederea armonizării Regulamentelor de organizare și funcționare ale spitalelor de psihiatrie
aflate în subordinea Ministerului Sănătății și Consiliilor locale ale Municipiului
București/Consiliilor Județene, cu Normele CPT, conform cărora: practica de a îmbrăca
întotdeauna pacienţii în pijamale/cămăşi de noapte nu este propice întăririi sentimentului de
identitate personală şi de stimă de sine; individualizarea îmbrăcăminţii face parte din
procesul terapeutic, având în vedere constatarea că mai există spitale de psihiatrie în care
pacienții sunt obligați să poarte pijamale în mod permanent (Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea, monitorizat de MNP în anul 2018).
Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului
Sănătății a transmis că în cazul pacienților internați în spital, deci inclusiv în spitalele de
psihiatrie, este necesară asigurarea unor norme corespunzătoare de igienă prin reprocesarea
îmbrăcămintei, însă având în vedere specificul unității de psihiatrie, conducerea acestor unități
poate să aibă o atitudine mai îngăduitoare, în sensul permiterii pacienților să poarte
îmbrăcăminte, alta decât pijama sau cămașă de noapte în timpul zilei și să nu fie împiedicați
de personal să o facă.
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Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne ne-a comunicat că a fost transmisă o circulară tuturor instituțiilor
prefectului, în vederea diseminării informațiilor către autoritățile administrației publice locale
(Consiliile locale ale Municipiului București, consiliile județene). Urmare a acestor demersuri,
mai multe spitale de psihiatrie aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor
Medicale București și a consiliilor județene și-au modificat și completat Regulamentul de
organizare și funcționare și Regulamentul de internare, fiind permis astfel pacienților purtarea
altor haine în timpul zilei în locul pijamalelor.

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

50

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA BIROURILOR TERITORIALE ALE INSTITUȚIEI
AVOCATUL POPORULUI
La nivelul anului 2019, activitatea birourilor teritoriale s-a concretizat în: soluţionarea
unui număr de 3354 de petiţii, 809 de sesizări din oficiu, efectuarea a 288 de anchete,
acordarea a 7081 de audienţe, înregistrarea a 4652 de apeluri telefonice prin serviciul
dispecerat, formularea a 120 de recomandări şi 1032 activități mediatizare/colaborare cu
alte autorități, după cum urmează:
● Biroul Teritorial Alba-Iulia: a soluţionat un număr de 182 de petiţii, a acordat 371
de audienţe, a înregistrat 191 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 16
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 12 cazuri, a efectuat
7 anchete și a formulat 2 recomandări.
În prima jumătate a anului 2019, colaborarea cu Casa Judeţeană de Pensii Alba a fost
bună, în sensul că aceasta a răspuns în termen legal la demersurile întreprinse de către Biroul
Teritorial Alba-Iulia. Ulterior, pentru un număr de 14 dosare s-au primit răspunsuri evazive şi
neconcludente. Având în vedere termenul legal de soluționare a cererilor, s-a apreciat că se
tergiversează nejustificat soluționarea lor, motiv pentru care, au fost întreprinse demersuri la
autoritatea ierarhic superioară, Casa Naţională de Pensii Publice. În urma demersurilor
efectuate, toate cele 14 dosare au fost soluţionate cu promptitudine de către Casa Judeţeană
de Pensii Alba, în mod favorabil. Cu excepţia de mai sus, în activitatea de soluţionare a
petiţiilor nu au fost întâmpinate dificultăţi sau reticenţe din partea autorităţilor, acestea fiind
deschise la colaborare.
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind posibila încălcare a unor drepturi
fundamentale în spitalele de psihiatrie din România, și reprezentanți ai Biroului Teritorial
Alba-Iulia şi ai Centrului Zonal Alba au efectuat o anchetă la Spitalul de Psihiatrie ,,Dr.
Gheorghe Preda” din Sibiu.
În urma anchetei, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 122/2019, adresată
directorului Spitalului de Psihiatrie ,,Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, pentru: dispunerea măsurilor
necesare în vederea ocupării celor 92 de posturi vacante; implementarea unor măsuri de
supraveghere sporită a pacienților identificaţi ca fiind imprevizibili şi securizarea tuturor
posibilelor căi de părăsire a incintei spitalului; formarea profesională a personalului medical
prin cursuri de pregătire specială; dotarea saloanelor cu un sistem tehnic de alertare a
personalului medical şi evaluarea riscului de cădere a beneficiarilor; îndepărtarea unui pat din
camera de izolare; repararea şi igienizarea saloanelor, holurilor, grupurilor sanitare şi
înlocuirea mobilierului din saloanele Secţiei IV şi decorarea şi înfrumeseţarea saloanelor
Secţiei de Psihiatrie Pediatrică; supravegherea corespunzătoare şi implicarea în activităţi de
recuperare şi reabilitare a pacienţilor cronici din Secţia VI; implementarea unor măsuri de
prevenire a comportamentelor cu risc astfel încât să se reducă numărul ridicat de cazuri de
aplicare a măsurii de contenţionare şi frecvenţa contenţionării la acelaşi pacient.
În urma recomandării, Spitalul de Psihiatrie ,,Dr. Gheorghe Preda” Sibiu a comunicat
următoarele: din cele 92 de posturi vacante mai există 89 de posturi vacante sau temporar
vacante; au fost identificate posibile căi de părăsire neautorizată a spitalului nesecurizate şi au
fost luate măsurile de securizare a acestora; sunt în defăşurare cursuri de perfecţionare adresate
asistenţilor medicali; Secţia Psihiatrie IV va intra în anul 2020 în lucrări de reparaţii capitale,
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cu finanţare din fonduri europene; se va iniţia un parteneriat cu Şcoala Populară de Arte şi
Meserii „Ilie Micu” din Sibiu; pentru a spori activităţile de recuperare şi reabilitare a
pacienţilor din cadrul Secţiei Psihiatrie VI Cronici se vor scoate la consurs în anul 2020,
posturile de psiholog şi instructor ergoterapie; se va implementa sistemul de supraveghere
video la nivelul secţiei.
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în privința aspectelor prezentate în massmedia, referitoare la situația mai multor minori de naționalitate germană, plasați la un
centru de reabilitare, care ar fi fost lipsiți de libertate, fiindu-le luate documentele și
interzicându-li-se să contacteze familiile sau autoritățile. În acest context, s-a dispus
efectuarea de anchete la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Maramureș; Primăria Vișeu de Sus, județul Maramureș; Centrul de reabilitare din Vișeul de
Sus, județul Maramureș.
Ca urmare a problemelor identificate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr.
80/2019, adresată: primarului Orașului Vișeu de Sus, Agenției Județene pentru Plăți și
Inspecție Socială Maramureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Maramureș și Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Recomandarea adresată ministrului muncii și justiției sociale a vizat modificarea
legislației în vigoare, în sensul că, dacă în privința monitorizării furnizorilor de servicii sociale
destinate minorilor și a serviciilor furnizate de aceștia, pe teritoriul României, cadrul legal
actual este corespunzător, în ceea ce privește beneficiarii minori ai acestor servicii, cetățeni
străini, se constată o lacună în cadrul legal existent. Având în vedere aceste aspecte, rezultă
că minorii cetățeni străini, pentru care o autoritate judecătorească din țara de reședință a
acestora, a dispus o măsură de plasament într-un serviciu social din România, în baza art. 56
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles II a), deși sunt plasați
într-un serviciu social care funcționează pe teritoriul României, în baza legislației naționale,
nefiind o situație de urgență, ei nu beneficiază de prevederile legislației naționale în materia
drepturilor copilului, astfel că monitorizarea și coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă
socială şi protecţie specială, care ar trebui desfășurate de către profesioniștii din diferite
servicii sau instituţii publice şi private, în interesul superior al acestor minori, este imposibil
de realizat.
În urma acestor recomandări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a redirecționat
această problematică, spre analiză și soluționare, către Autoritatea Națională pentru Protecția
Copilului și Adopție. Conducerea ANPDCA a informat instituția Avocatul Poporului că în
vederea soluționării acestei recomandări, a adresat o solicitare privind constituirea unui grup
comun de lucru cu reprezentanți ai Ministerul Justiției în calitatea acestuia de autoritate
centrală română desemnată cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (CE) nr.
2201/2003 (Bruxelles II).
Dosar nr. 126/2019 Petentul a sesizat Biroul Teritorial Alba-Iulia, solicitând sprijin
pentru punerea în posesie, în privința suprafeței de 1,34 ha. teren agricol, situat pe raza
comunei Păuca.
În legătură cu cele sesizate de petent, s-a efectuat o anchetă la Primăria comunei Păuca,
județul Sibiu.
În urma anchetei, autoritatea ne-a informat că petentul a fost invitat la sediul primăriei,
în vederea atribuirii diferenței de 1,30 ha. teren agricol pe raza UAT Păuca, conform Anexei
nr. 3, poziția 40 a localității Presaca, la documentația întocmită în baza Legii nr. 18/1991.
În urma discuțiilor avute cu petentul referitoare la oferta Comisiei locale de fond
funciar Păuca, s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesiei provizoriu pentru suprafața
de 1,30 ha. teren agricol atribuit petentului și celorlalți moștenitori.
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Dosar nr. 239/2019 Petenta a sesizat Biroul Teritorial Alba-Iulia, reclamând
tergiversarea soluţionării cererii de rectificare, depusă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba, în luna aprilie 2018.
Au fost solicitate informaţii de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba în
legătură cu cele sesizate de petentă.
Ca rezultat al demersului întreprins, autoritatea sesizată ne-a informat că cererea de
rectificare a fost soluţionată favorabil şi transmisă prestatorului în vederea integrării soluţiei
şi actualizării documentelor tehnice ale cadastrului.
Dosar nr. 219/2019 Petentul a sesizat Biroul Teritorial Alba-Iulia, reclamând că i se
interzice dreptul la vizită fără dispozitiv de separare, de către conducerea Penitenciarului Aiud,
fără să se ţină cont că problemele auditive pe care le are nu permit o relaţionare
corespunzătoare prin celelalte mijloace de comunicare din penitenciar.
Au fost solicitate informații de la Penitenciarul Aiud, care ne-a informat că petentului
i se va acorda 1 vizită fără dispozitiv de separare în fiecare lună, dintre cele la care are dreptul
conform prevederilor legale.
Probleme de sistem:
În urma unor activități desfășurate pe parcursul anului 2019 (vizite, anchete), printre
constatările des întâlnite au fost cele legate de lipsa personalului calificat în domeniul
asistenței sociale, la nivelul primăriilor de orașe mici sau comune, cu consecința furnizării
către cetățeni a unor servicii sociale inadecvate și ineficiente, concretizate în: lipsa aplicării
măsurilor de prevenție pentru copiii aflați într-o situație de risc social; superficialitatea
evaluării situației psiho-sociale a minorilor, de către serviciile sociale ale primăriilor, cu
întocmirea unor documente lacunare, fără a se realiza o evaluare completă și competentă a
situației minorului.
● Biroul Teritorial Bacău: a soluţionat un număr de 173 de petiţii, a acordat 540 de
audienţe, a înregistrat 260 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 9
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 23 cazuri, a efectuat
20 de anchete și a formulat 4 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 180/2019 Postul de televiziune CNS TV Roman, a relatat incidentul în care,
la data de 4 iulie 2019, un bărbat din satul David, comuna Văleni, județul Neamț s-a
autoincendiat în fața celor trei copii minori.
Biroul Teritorial Bacău s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri atât la
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, cât și la D.G.A.S.P.C. Neamț.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a comunicat că în urma verificărilor efectuate
nu au fost identificate elemente care să confirme îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor
de serviciu de către cadrele de poliție care au soluționat sesizarea S.N.U.A.U. 112 din seara
de 4 iulie 2019, din comuna Văleni, județul Neamț. În opinia acestei autorități, situația
constatată la fața locului nu s-a încadrat între cele prevăzute de art. 89 alin. (3) și art. 96 alin.
(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 86/2019, solicitându-se șefului I.P.J.
Neamț să dispună măsuri pentru cunoașterea și aplicarea de către cadrele de poliție a
dispozițiilor art. 89 alin. (3) și art. 96 alin. (1) din actul normativ menționat. Totodată, s-a
solicitat directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Neamț, să dispună măsuri pentru monitorizarea
familiei de uniune consensuală, împreună cu serviciul de asistență socială din cadrul autorității
locale de domiciliu și să examineze oportunitatea organizării unor sesiuni de lucru comune cu
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Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, în vederea diseminării legislației specifice
protecției și promovării drepturilor copiilor.
Recomandarea a fost însușită, după cum urmează:
- I.P.J. Neamț a comunicat că Recomandarea nr. 86/2019 a fost prelucrată în ședința
Consiliului de Conducere a I.P.J. Neamț, la care au participat cadre cu funcții de conducere
de la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, subunităților și secțiilor de poliție
rurală, prilej cu care, conducerea inspectoratului a dispus ca în realizarea atribuțiilor
manageriale, în ceea ce privește coordonarea și îndrumarea, fiecare persoană cu funcție de
conducere să monitorizeze situațiile care impun aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004.
Totodată, s-a dispus prelucrarea tuturor lucrătorilor din cadrul I.P.J. Neamț, cu privire la
dispozițiile art. 89 alin. (3) și art. 96 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului.
- D.G.A.S.P.C. Neamț a comunicat că la data de 28 octombrie 2019, a fost organizată
o primă întâlnire cu reprezentanții I.P.J. Neamț, în cadrul căreia s-a analizat conținutul
recomandării Avocatului Poporului și s-a convenit ca I.P.J. Neamț să informeze și să
prelucreze împreună cu serviciile de ordine publică din subordine, cu privire la specificul și
importanța legislației din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, iar atunci
când este cazul, să sesizeze de îndată D.G.A.S.P.C. Neamț.
Dosar nr. 290/2019 În articolul Imagine de coșmar în autogara din Onești. Microbuze
dezafectate și pline de gunoaie, casă pentru oamenii străzii a fost prezentat faptul că pe
domeniul public al Municipiului Onești, în zona autogării, sunt abandonate mai multe
microbuze dezafectate, fără roți, uși și alte componente, acestea devenind adăpost pentru
oamenii străzii.
Din articolul de presă a rezultat că autoritatea administrației publice nu s-ar fi sesizat
cu privire la situația creată, astfel că vehiculele au devenit adevărate focare de infecție, emană
un miros greu de suportat de persoanele care traversează autogara și creează un aspect
dezolant în zonă.
Au fost solicitate informații Primăriei Municipiului Onești, care a comunicat
următoarele:
- situația semnalată de presă a fost verificată în teren de reprezentanții Serviciului
Public de Poliție Locală Onești și ai Direcției de Asistență Socială Onești;
- pentru remedierea situației, primarul Municipiului Onești a inițiat un proiect de
hotărâre privind procedura de lucru pentru desfășurarea activității de ridicare, transport,
depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate
sau fără stăpân;
- proiectul de hotărâre se află în etapa de consultare publică, urmând a fi supus spre
adoptare Consiliului local al Municipiului Onești, județul Bacău.
Dosar nr. 186/2019 Petentului, persoană încadrată în grad de handicap grav, i-a fost
instituită poprire asupra contului bancar în care primește sumele de bani care reprezintă
indemnizație de handicap, pentru recuperarea unor debite rezultate din amenzi.
Acesta a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Bacău în vederea deblocării de către
Primăria comunei Căiuți, județul Bacău a sumelor de bani, care constituie pentru acesta
singura sursă de venit.
Având în vedere că indemnizația de handicap este una dintre indemnizațiile cu
destinație specială, am apreciat că în mod nelegal au fost indisponibilizate sumele cu acest
titlu aflate în contul petentului și am solicitat autorității sesizate să dispună măsurile legale
care se impun.
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Primăria comunei Căiuți, județul Bacău, a comunicat că la data de 1 august 2019, s-a
solicitat deblocarea contului pentru sumele încasate de la autoritatea locală, reprezentând
indemnizația de handicap.
Totodată, întrucât din examinarea documentelor anexate de autoritate, a rezultat că
petentul figurează cu debite restante provenind din amenzi de circulație, respectiv, pentru
nedeținerea rovinietei, având în vedere că persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau,
după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de
la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, acesta a fost îndrumat să
depună la autoritatea competentă, cererea însoțită de documentele doveditoare pentru a
beneficia de aceste drepturi.
Dosar nr. 41/2019 Petentul a solicitat Primăriei comunei Sascut, județul Bacău,
încetarea plății indemnizației de handicap pentru cei trei copii ai săi, încadrați în grad de
handicap grav, motivat de faptul că urmau să își stabilească domiciliul în comuna Colonești,
județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Pentru ca cele trei persoane cu handicap să beneficieze în continuare de indemnizația
cuvenită, petentul a formulat la aceeași dată, cerere la Primăria comunei Colonești, solicitând
plata indemnizației începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Primăria comunei Sascut, județul Bacău, a dispus încetarea plății celor trei
indemnizații începând cu data de 1 ianuarie 2019, însă drepturile cuvenite pentru luna
decembrie 2018, au fost achitate de autoritatea locală doar pentru două din cele trei persoane
cu handicap grav.
De asemenea, din documentele prezentate de petent a rezultat că Primăria comunei
Colonești, județul Bacău, a emis dispoziții privind plata indemnizațiilor de handicap începând
cu data de 01.02.2019, în loc de 01.01.2019, astfel că cele trei persoane cu handicap au fost
private de dreptul la indemnizație pentru luna ianuarie 2019.
Biroul Teritorial Bacău a efectuat o anchetă la D.G.A.S.P.C. Bacău, la care au fost
invitați reprezentanți ai Primăriei Sascut și ai Primăriei Colonești.
În urma verificării documentelor puse la dispoziție, în ceea ce privește acordurile
emise de D.G.A.S.P.C. Bacău cu privire la plata indemnizațiilor cuvenite celor trei persoane
cu handicap grav, s-a constatat că acestea au fost eliberate cu întârziere. Astfel, deși cererile
pentru eliberarea acordurilor au fost depuse la D.G.A.S.P.C. Bacău la data de 28 decembrie
2018, două din acorduri au fost emise la data de 15 ianuarie 2019, iar cel de-al treilea abia la
data de 12 februarie 2019.
Pornind de la prevederile legale în materie, s-a solicitat reprezentanților autorităților
sesizate, reanalizarea documentelor care au stat la baza emiterii dispozițiilor și punerea de
acord referitor la momentul încetării/acordării indemnizațiilor cuvenite, astfel încât să existe
continuitate în acordarea drepturilor. În urma efectuării anchetei, cele două autorități sesizate
au emis dispozițiile necesare asigurării continuității dreptului la indemnizația de handicap și
totodată, au fost achitate drepturile restante.
● Biroul Teritorial Brașov: a soluţionat un număr de 263 de petiţii, a acordat 487 de
audienţe, a înregistrat 322 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 146
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 90 de cazuri, a
efectuat 44 de anchete și a formulat 16 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 161/2019 Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea
unui articol în care o tânără din Municipiul Codlea, județul Brașov, acuza Inspectoratul de
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Jandarmi Bistriţa-Năsăud că i-a folosit o fotografie într-un pliant pentru „Prevenirea faptelor
antisociale pe timpul adunărilor publice”.
În urma demersurilor întreprinse, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud
a comunicat următoarele informații:
- fotografia în speță a fost găsită online, pe site-urile de știri care promovau protestele
din întreaga țară, fiind folosită de mai multe publicații la diferite articole legate de astfel de
manifestări în spațiul public, nefiind prelucrată și transformată în nicio modalitate.
- mai mult decât atât, fotografia se afla postată și pe o rețea de socializare încă din data
de 8 septembrie 2013.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud consideră că atâta timp cât tânăra
s-a aflat în spațiul public, la o manifestare publică, având în mână o portavoce, nu se poate
discuta despre nerespectarea vieții intime sau private a persoanei în cauză, deoarece se deduce
faptul că intenția acesteia a fost de a se face auzită și văzută de un public cât mai numeros.
De asemenea, suntem informați că în momentul în care tânăra și-a exprimat
nemulțumirea pe rețeaua de socializare, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean
Bistrița-Năsăud, au fost întreprinse demersuri în scopul rezolvării amiabile a acestei
neînțelegeri, în sensul stopării distribuirii acestor tipuri de pliante, respectiv evitării unor
asemenea situații pe viitor.
Avocatul Poporului a constat că fotografia în cauză, în loc să prezinte imagini de
ansamblu cu cei aflaţi la un protest public, focalizează imaginea pe o anumită persoană,
accentul fiind pus asupra uneia dintre ele, imaginea sa fiind recognoscibilă.
Chiar dacă persoana în cauză și-a dorit la acel moment să fie văzută și auzită de un
grup cât mai mare de persoane ce participau la un eveniment public, înseamnă că tânăra și-a
dorit a fi auzită de cei prezenți acolo în acel moment, nu poate fi presupus dat consimțământul
acesteia în folosirea imaginii sale într-o campanie de informare a populației cu privire la rolul
și atribuțiile generale ale Jandarmeriei Române și care sunt obligațiile participanților pe timpul
adunărilor publice. Potrivit reglementărilor legale în vigoare, fotografiile intră sub incidenţa
definiţiei datelor biometrice.
Ca urmare a problemelor identificate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr.
18/2019. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud și-a însușit recomandarea,
comunicând următoarele:
- personalul abilitat și responsabil din cadrul instituţiei a efectuat instructaje în vederea
luării la cunoștință și respectării de întregul personal, a prevederilor Regulamentului (UE)
2016/679.
- responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va efectua instructaje periodice
cu privire la respectarea legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal și va
monitoriza permanent respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziții de drept
al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor.
Dosar nr. 173/2018 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov (S.P.C.R.P.C.Î.V.
Brașov) a sesizat Biroul Teritorial Brașov, solicitând un punct de vedere cu privire la
posibilitățile legale care permit prezența unui martor neutru la susținerea probei teoretice a
examenului auto de către o persoană care suferă de probleme medicale de dislexie și disgrafie
și inițierea, în consecință, a unei proceduri de lucru care să reglementeze situațiile de excepție.
În acest sens, S.P.C.R.P.C.Î.V. Brașov s-a adresat Direcției Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, însă din răspunsul acestei instituții a rezultat că
procedura nu este reglementată de dispozițiile legale în vigoare și, ca urmare, nu se poate da
curs solicitării. S.P.C.R.P.C.Î.V. Brașov s-a confruntat concret cu această situație, o persoană

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

56

adresându-se acestui serviciu cu o cerere prin care solicită identificarea unei soluții prin care
să i se permită susținerea probei teoretice a examenului auto în contextul în care acesta suferă
de dislexie și disgrafie.
Biroul Teritorial Brașov a întreprins numeroase demersuri scrise către Direcția Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Ministerul Afacerilor Interne.
Ulterior, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 65/2019.
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor ne-a comunicat
că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost demarată procedura de modificare a
Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de
conducere, astfel încât pe viitor să se evite apariția unor cazuri similare, care pot îmbrăca
nuanțe discriminatorii.
Dintre autoritățile care nu au acordat sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor
instituției Avocatul Poporului, s-au evidențiat: Primăria comunei Belin, județul Covasna,
Primăria comunei Feldioara, județul Brașov, primăria comunei Budila, județul Brașov.
Dintre autoritățile care au fost deschise la colaborare, amintim: Primăria
Municipiului Brașov, Primăria Orașului Zărnești, județul Brașov, Instituția Prefectului Județul
Brașov, Instituția Prefectului Județul Covasna, Inspectoratul de Poliție al Judeţului Brașov.
Propuneri de modificări legislative:
În urma unei anchete efectuate la Primăria Orașului Râșnov, județul Brașov, din
discuţiile purtate cu reprezentanții autorității publice locale și cu reprezentanți ai medicilor de
familie a reieșit faptul că centrele de permanență nu au posibilitatea legală de a opta între
achiziționarea unui defibrilator extern semiautomat sau automat, în funcție de aparatura
medicală aflată deja în dotarea centrului respectiv, întrucât dispozițiile normelor
metodologice impun achiziționarea unui defibrilator semiautomat.
- se impune completarea Normelor Metodologice din 2011 cu privire la asigurarea
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul
comun al ministrului sănătăţii şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/2011, Anexa
nr. 3, secțiunea „Aparatură/Echipamente pentru resuscitare – respiraţie”, astfel încât lit. e) să
prevadă „defibrilator semiautomat sau automat”.
● Biroul Teritorial Cluj-Napoca: a soluţionat un număr de 281 de petiţii, a acordat
471 de audienţe, a înregistrat 430 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat
89 activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 168 de cazuri, a
efectuat 23 de anchete și a formulat 16 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 225/2019 Biroul Teritorial Cluj-Napoca a fost sesizat în legătură cu refuzul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj de instituire a măsurii de
protecție specială pentru un minor și de externare a acestuia din Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii Cluj-Napoca.
În urma petiției, a fost efectuată o anchetă la Adăpostul de Zi și de Noapte pentru
Copiii Străzii „Arlechino”, precum și la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj. Având în vedere datele
obținute în urma efectuării anchetei, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 97/2019,
către directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea:
- instituirii măsurii de protecție specială - plasamentul în regim de urgență pentru
minor într-un centru rezidențial, cu respectarea și a prevederilor Ordinului nr. 25/2019,
precum și a recomandărilor medicului de specialitate (psihiatrie pediatrică);
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- externării minorului internat în Secția de psihiatrie pediatrică a Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii Cluj-Napoca;
- efectuării demersurilor necesare asigurării serviciilor de evaluare și consiliere
psihologică a minorilor aflați în Adăpostul „Arlechino”;
- efectuării evaluărilor psihologice pentru minorii aflați în Adăpostul „Arlechino” și
instituirea măsurilor de protecție specială, după caz.
- asigurării personalului de specialitate, respectiv a unui asistent social, având în
vedere faptul că, asistentul social se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
În urma Recomandării nr. 97/2019, minorul a fost externat din Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii Cluj-Napoca și s-a instituit măsura de protecție specială, acesta fiind
plasat la Centrul de primire urgențe „Gavroche”, Cluj-Napoca.
Recomandarea nr. 24/2019 către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud.
Instituția și-a însușit Recomandarea și a solicitat fiecărei unități de învățământ din județ care
implementează Programul Guvernamental „Laptele și cornul” elaborarea/revizuirea
procedurii operaționale interne referitoare la distribuirea produselor, cu accent pe situațiile de
risc și modalitatea de raportare a acestora.
Astfel, toate cele 106 unități de învățământ preuniversitar de stat care implementează
Programul Guvernamental „Laptele și cornul” în județul Bistrița-Năsăud au raportat
elaborarea/revizuirea procedurii operaționale interne de aplicare a programului: un număr de
35 de unități de învățământ au raportat elaborarea procedurii; un număr de 71 de unități de
învățământ au raportat revizuirea procedurii operaționale interne existente, cu accent pe
situațiile de risc și modalitatea de raportare a acestora.
Recomandarea nr. 83/2019 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Maramureș, respectiv Spitalul Municipal Sighetu Marmației. Instituțiile și-au
însușit recomandarea, după cum urmează:
- D.G.A.S.P.C. Maramureș a dispus șefilor de centre respectarea procedurilor de lucru
conform standardelor și legislației în vigoare, a luat măsurile necesare pentru asigurarea și
instruirea personalului, precum și măsurile necesare acordării serviciilor de recuperare,
reabilitare și evaluare a beneficiarilor;
- Spitalul Municipal Sighetu Marmației a dispus măsurile necesare asigurării cerințelor
de cazare a pacienților, a formulat o cerere de finanțare către Primăria Sighetu Marmației și
Ministerul Sănătății, a dispus efectuarea lucrărilor de igienizare necesare, s-a dispus revizuirea
procedurilor.
Dosar nr. 2/2019 Petentul a reclamat că dată fiind împrejurarea că imobilul pe care îl
deține cu titlu de locuință socială este supus unui proces de renovare și consolidare, Consiliul
local al Municipiului Cluj-Napoca i-a atribuit o locuință de necesitate doar pentru o perioadă
de 2 luni, fără a i se comunica ce se întâmplă la expirarea acestei perioade.
Au fost întreprinse demersuri la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, solicitând
clarificarea aspectelor legate de termenul contractului de închiriere pentru locuința de
necesitate atribuită petentului, situația juridică și faptică a imobilului deținut de petent cu titlu
de locuință socială.
Autoritatea ne-a comunicat că petentul deține locuința de necesitate în temeiul unui
contract de închiriere pe durată nedeterminată, până la finalizarea lucrărilor de consolidare și
renovare a imobilului deținut cu titlu de locuință socială, precum și faptul că aceasta nu va fi
atribuită altei persoane, petentul urmând să fie relocat ulterior finalizării lucrărilor necesare
asigurării condițiilor de locuit.
Dosar nr. 255/2019 Petentul a reclamat faptul că nu deține nici un tip de act de
identitate, ceea ce constituie un impediment în calea posibilității acestuia de a beneficia de
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tratament în cadrul unei instituții medicale din străinătate. Situația expusă datează de la
mijlocul lunii decembrie 2018, iar motivul este dat de faptul că petentul nu mai deține
originalul sentinței de divorț, pronunțată în anul 2001 de Tribunalul din Nanterre, Franța. În
lipsa unui document valabil care să îi ateste identitatea, petentul se află în imposibilitate de a
întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii unui duplicat al documentului original.
Urmare a demersului întreprins, Primăria Municipiului Cluj-Napoca ne-a comunicat
că în baza avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,
s-a procedat la înscrierea mențiunii de desfacere a căsătoriei petentului, urmând ca acesta să
fi contactat pentru a i se elibera certificatul de naștere.
Propuneri de modificări legislative:
- lipsa la nivelul județelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș a centrelor de
orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte
penale și nu răspunde penal. Soluție: susținerea înființării unor astfel de centre la nivel
județean sau regional având în vedere creșterea infracționalității în rândul minorilor care nu
răspund penal;
- lipsa unor servicii sociale, destinate minorilor consumatori de substanțe interzise,
care să susțină și să monitorizeze reintegrarea socială a acestora, prin terapii ocupaționale,
după spitalizarea în cadrul secțiilor de psihiatrie infantilă - toxicomani. Apreciem că sunt
necesare astfel de centre și pentru copiii cu boli cronice psihice și tulburări de comportament;
- având în vedere procentul mare al copiilor din sistemul de protecție diagnosticați cu
boli psihice, care au recomandări medicale privind efectuarea de psihoterapie în vederea
recuperării și faptul că majoritatea psihologilor nu au pregătirea necesară pentru a efectua
psihoterapie, este necesară formarea psihologilor/asistenților sociali angajați ai DGASPC în
acest sens;
- reglementarea ocupației de facilitator școlar prin includerea acesteia în COR
(Codificarea Ocupațiilor din România). În prezent, meseria de „facilitator școlar” nu este
identificată în COR, iar aceia care însoțesc copiii în mediul educațional nu pot fi formați și
angajați legal, în afara situației în care facilitatorul este unul și aceeași persoană cu asistentul
personal al copilului. Soluție: crearea unui grup de lucru cu Ministerul Educației și Cercetării,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice;
- evaluarea diferențiată pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (clasa a VIII-a și
bacalaureat). În momentul de față, predarea se face diferențiat, însă evaluarea este aceeași
pentru toți elevii. Soluție: abordarea problemei la nivelul Ministerului Educației și Cercetării;
- demararea greoaie a procedurii de adopție. Prin Ordinul ministrului muncii și
justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială a fost stabilit un
termen de 6 luni pentru revizuirea planului individualizat de protecție, însă legislația actuală
nu prevede un termen maxim până la care să se poată merge pe acest obiectiv - reintegrarea
în familie. Mai mult, nu există nicio prevedere legală care să oblige managerul de caz din
cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului să modifice finalitatea
planului individualizat de protecție prin demararea procedurii de adopție internă, după
expirarea unui termen pentru reintegrarea în familie. Soluție: modificarea și completarea Legii
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prin stabilirea unor termene
maxime pentru procedura de reintegrare în familie;
- reglementarea ca incompatibilitate de ordin medical a tulburărilor de comportament
cu funcția didactică. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
reglementează, în cuprinsul art. 102, doar situația în care abuzul, neglijarea, exploatarea și
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orice formă de violență asupra copilului a fost săvârșită de către persoane care, în baza unui
raport juridic de muncă sau de altă natură, asigură protecția, creșterea, îngrijirea sau educația
copilului. În aceste cazuri, angajatorii au obligația să dispună îndepărtarea persoanei
respective de copiii aflați în grija sa.
Pe de altă parte, art. 234 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevede că
încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară sunt condiționate de
prezentarea unui certificat medical, iar conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare reprezintă contraindicații
pentru activitatea personalului didactic din instituții de învățământ „tulburările psihice de
orice natură și tulburările de comportament”.
Însă, aceeași hotărâre de guvern prevede că respectivele contraindicații sunt relative;
ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii și factorii constitutivi ai condiției de
muncă și evaluarea efectuată de către medicul de medicina muncii. În practică, chiar și în
situația unui profesor care a exercitat nenumărate acte de violență asupra copiilor, evaluarea
medicală a fost favorabilă. Soluție: modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației
naționale prin stabilirea incompatibilităților de ordin medical și includerea tulburărilor de
comportament în categoria incompatibilităților medicale.
● Biroul Teritorial Constanța: a soluţionat un număr de 369 de petiţii, a acordat 634
de audienţe, a înregistrat 435 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 136
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 68 de cazuri, a
efectuat 24 de anchete și a formulat 9 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 510/2019 Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la Centrul
de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrică ,,Artemia” Techirghiol, având ca obiect
sesizarea din oficiu în legătură cu știrea potrivit căreia o comisie alcătuită la nivelul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cercetează împrejurările în
care o angajată a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia”
Techirghiol a suferit un accident de muncă și a fost internată în Spitalul Județean Constanța.
După producerea evenimentului, D.G.A.S.P.C. Constanţa a luat măsura înființării unei
Comisii de cercetare administrativă, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi identificarea
persoanelor ce se fac responsabile de eventuale încălcări ale procedurilor operaţionale
aplicabile la nivelul centrului, însă la data efectuării anchetei, Raportul final de cercetare
administrativă era în lucru.
Evenimentul a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa ca
accident de muncă, fiind constituită o comisie de cercetare a accidentului de muncă.
Întrucât, până la data efectuării anchetei, Comisia de cercetare administrativă din
cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța nu a întocmit Raportul final de cercetare administrativă, care
avea ca obiect stabilirea situaţiei de fapt, identificarea persoanelor ce se fac responsabile de
eventuale încălcări ale procedurilor operaţionale aplicabile la nivelul centrului, cât și a
măsurilor dispuse, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 112/2019.
Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța,
ne-a comunicat însușirea recomandării, precizând că: este în curs de implementare
completarea cu personal de îngrijire a posturilor vacante şi temporar vacante prin scoaterea la
concurs în data de 10 decembrie 2019 a posturilor vacante la C.R.R.N. „Artemia” Techirghiol;
a fost demarat procesul de achiziţie a cursurilor de formare pentru gestionarea situaţiilor de
criză; a fost elaborată Procedura operaţională cu privire la managementul situaţiilor de criză,
de C.R.R.N. „Artemia” Techirghiol.
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Dosar nr. 50/2019 Petentul a sesizat că în urma unei decizii civile din anul 2017,
pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța nu a dispus
recalcularea pensiei pentru limită de vârstă în favoarea sa, așa cum prevede dispozitivul
deciziei definitive.
Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete la Casa Județeană de Pensii
Constanța. Ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 60/2019.
Casa Județeană de Pensii Constanța ne-a comunicat următoarele:
- la nivelul Casei Județene de Pensii a fost implementată o aplicație informatică ce
gestionează atât sentințele civile pronunțate de către instanță, cât și formularea referatelor de
către compartimentul de specialitate, precum și punerea în executare a dispozitivului
sentințelor civile;
- se depun toate eforturile în vederea îmbunătățirii timpilor de așteptare, durata medie
de soluționare a cererilor fiind considerabil redusă, respectându-se cu strictețe termenul legal
de soluționare;
- în urma analizării resursei umane de care dispune instituția, prin raportare și la gradul
de încărcare pe post, s-a dispus alocarea suplimentară a unui funcționar public, care va avea
sarcina de analiză și soluționare a petițiilor prin formularea răspunsurilor.
Dosar nr. 175/2019 Biroul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu în urma
articolului O casă a fost cuprinsă de flăcări din cauza unor copii care s-au jucat cu focul.
În vederea clarificării știrilor publicate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, Serviciul Public de
Asistență Socială din cadrul Primăriei Tulcea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Delta” al Județului Tulcea, prin care s-au solicitat informații referitoare la:
- identitatea și vârsta minorilor, starea de sănătate a acestora, gradul lor de îngrijire;
- identitatea reprezentanților legali ai minorilor, implicarea în activitățile zilnice ale
minorilor; inclusiv dacă sunt luați în evidență de către serviciile sociale;
- cauzele și împrejurările care au condus la producerea evenimentului;
Analizând răspunsurile primite, cât şi acţiunile întreprinse de către autorităţile sesizate,
s-a constatat faptul că D.G.A.S.P.C. Tulcea, nu a întreprins niciun fel de măsuri sau demersuri
în cazul sesizat în presă. Ca atare, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 49/ 2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea ne-a informat
despre toate măsurile luate, astfel:
- în structura instituției funcționează Serviciul Prevenție Intervenții Situații Speciale,
Evaluare Minori Fapte Penale, care preia spre instrumentare conform legii, toate sesizările și
autosesizările. La nivelul instituției, media anuală a acestor sesizări este în număr de 400 de
cazuri de abuz, neglijență, abandon și alte situații specifice;
- prin protocoale și proceduri de lucru stabilite cu structurile poliției și spitalelor din
județul Tulcea, D.G.A.S.P.C. Tulcea, răspunde prompt atunci când intervenția serviciilor de
specialitate este solicitată. S-a stabilit la nivelul serviciului o mai mare atenție la preluarea
sesizărilor în care trebuie să realizeze demersuri cu privire la identificarea minorilor și
verificărilor în cauză;
- la nivelul D.G.A.S.P.C. Tulcea funcționează Echipa Intersectorială Locală - EIL, o
structură alcătuită din reprezentanți ai: D.G.A.S.P.C. Tulcea, Inspectoratului de Poliție Tulcea,
Jandarmeriei Tulcea, Inspectoratului Școlar Tulcea, Inspectoratului Teritorial de Muncă și
organizațiilor neguvernamentale interesate. EIL asigură o comunicare directă între instituțiile
pe care le reprezintă și desfășoară acțiuni de interes comun în comunitate, școli, servicii de
protecția copilului. Directorul propune EIL cooptarea în structură și a unui reprezentant al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Tulcea. Cu sprijinul acestora, atât
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D.G.A.S.P.C. Tulcea, cât și EIL vor promova campanii de informare cu privire la riscurile la
care se expun copiii în cazul în care se joacă cu surse de foc și consecințele incendiilor.
● Biroul Teritorial Craiova: a soluţionat un număr de 406 de petiţii, a acordat 288 de
audienţe, a înregistrat 292 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 35
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 143 de cazuri, a
efectuat 27 de anchete și a formulat 6 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 2055/2019 Biroul Teritorial Craiova s-a sesizat din oficiu în urma
articolului Focar de infecţie pentru deţinuţii şi gardienii de la Pelendava, care relata că există
un focar de infecţie lângă Penitenciarul Pelendava, jumătate dintre deţinuţi au diferite boli
respiratorii şi de piele din cauza faptului că groapa de gunoi a închisorii se află foarte aproape
de ei.
Astfel, s-a efectuat o anchetă la Penitenciarul Pelendava, în vederea obţinerii de
informaţii suplimentare privitoare la aspectele sesizate.
Concluziile rezultate în urma anchetei au confirmat grave probleme.
În urma anchetei, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 105/2019, prin care
a solicitat luarea de măsuri eficiente şi eficace, de natură economico-administrative, pentru a
preveni repetarea unei astfel de situaţii, precum şi monitorizarea însuşirii recomandării emise,
pentru o perioadă de minim şase luni, cu efectuarea unei anchete prin care să se verifice
situaţia existentă la faţa locului.
Dosar nr. 143/2019 Biroul Teritorial Craiova s-a sesizat din oficiu după apariția în
presă a unor informații apărute în presă, potrivit cărora un copil dintr-o clasă pregătitoare de
la Colegiul Național „Carol I” a fost diagnosticat cu scarlatină.
În urma demersurilor efectuate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Direcţia de
Sănătate Publică Dolj şi conducerea Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova, ni s-au
comunicat următoarele informații:
- cazul la care s-a făcut referire în articolul de presă, a fost al unui copil venit la şcoală
în prima zi după vacanță de iarnă şi care, după două-trei ore a prezentat o stare generală a
sănătăţii alterată, fiind internat de părinții săi la Spitalul de Boli Infecţioase;
- copilul a fost diagnosticat cu scarlatină, care în urma rezultatului de laborator, negativ
pentru streptococul B hemolitic grup A, a fost infirmat, fiind considerat caz clinic;
- contactul cu restul colegilor de clasă a fost pentru un timp foarte scurt, posibilitatea
de a se îmbolnăvi şi alţi copii fiind mică;
- s-a luat măsura dezinfecţiei sălii de clasă respective;
- mama elevului nu a anunţat unitatea de învăţământ despre caz, astfel încât medicul
şcolar a aflat după câteva zile despre diagnosticul copilului;
- medicul şcolar a luat imediat măsurile care se impuneau în acest caz, conform
metodologiei de supraveghere a bolii.
- la nivelul colectivităţii nu s-a mai înregistrat nici un alt caz;
- având în vedere lipsa de comunicare între părinţi şi unitatea şcolară, respectiv
medicul şcolar, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, prin Compartimentul de Boli Transmisibile,
a luat legătura cu medicul şcolar stabilindu-se necesitatea existenţei unui sistem informaţional
eficient între părinţi-profesor-medic şcolar, în cazul apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire în
colectivitate.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 73/2019, către Inspectoratul Școlar
Judeţean Dolj şi conducerea Colegiului Naţional ,,Carol I” din Craiova.
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Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj ne-a comunicat că s-a solicitat unităților de
învățământ preuniversitar din judeţul Dolj o informare cu privire la existenţa sau nu a unei
proceduri operaționale de comunicare între părinte-profesor-medic şcolar, în cazul
îmbolnăvirilor în colectivitate.
Colegiul Naţional ,,Carol I” din Craiova ne-a comunicat următoarele:
- recomandarea a fost discutată în şedinţa Consiliului de Administrație al Colegiului,
stabilindu-se că există relaţie de colaborare şi informare între cabinetul medical şcolar şi
compartimentele Colegiului, incluzând cadrele didactice, părinţi şi elevi;
- sănătatea elevilor este monitorizată permanent de medicii şcolari din cabinetul
medical al instituţiei de învățământ;
- la nivelul Colegiului există o procedură privind înfiinţarea şi implementarea unui
sistem informaţional eficient între părinte-profesor-medic şcolar-conducerea şcolii, în situaţia
apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire în colectivitate;
- orice caz de îmbolnăvire a elevilor în colectivitate este transmis cabinetului medical,
prin părinţi şi profesori, iar conducerea unităţii de învăţământ monitorizează permanent
respectarea procedurilor şi sistemelor informaţionale la nivelul Colegiului.
Dosar nr. 1757/2019 Petentul, cetăţean român domiciliat în Spania, ne-a adus la
cunoștință faptul că a depus la Instituto National de Seguridad Social Cuenca, dosarul de
pensie pentru limită de vârstă, transmis în data de 27.10.2017 în România, la Casa Naţională
de Pensii Publice Bucureşti. Totodată, petentul a susţinut că dosarul a fost transmis în
februarie 2019 la Casa Judeţeană de Pensii Baia Mare şi ulterior, la Casa Judeţeană de Pensii
Olt, fiind înregistrat în 06.03.2019. În data de 02.08.2019, petentul a revenit telefonic la Casa
Judeţeană de Pensii Olt, dar nu a reuşit să afle stadiul dosarului.
Ca urmare a demersului efectuat la Casa Judeţeană de Pensii Olt, ni s-a comunicat că
petentului i s-a emis decizia privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară. Totodată,
Casa Judeţeană de Pensii Olt a menţionat că decizia de pensie a fost transmisă petentului în
data de 16.09.2019, prin poştă, la domiciliul din Spania. Casa Judeţeană de Pensii Olt a mai
precizat şi faptul că a emis şi transmis către Instituto National de Seguridad Social Cuenca,
formularele E205, E210 şi decizia de pensie.
Toate autorităţile sesizate au fost deschise la colaborare, au dat curs demersurilor
efectuate, în acest sens fiind de menţionat cu titlu de exemplu, Penitenciarul Pelendava
Craiova, Liceul ,,Ioniţă” Asan din Caracal, Liceul ,,Carol I” din Craiova, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj, Ministerul Educaţiei și Cercetării, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt.
Cât privește latura negativă a activităţii de colaborare cu autorităţile, este de
menţionat faptul că în cadrul primăriilor nu există personal de specialitate angajat la
compartimentele de asistenţă socială, activitatea acestor compartimente, care ar trebui, printre
alte atribuţii, să fie interfaţa dintre comunităţile locale şi direcţiile judeţene de asistenţă socială
şi protecţia copilului, este de cele mai multe ori disfuncţională, ineficientă şi pur simbolică.
Cu titlu de exemplu, compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Orașului
Segarcea, judeţul Dolj.
● Biroul Teritorial Galați: a soluţionat un număr de 113 petiţii, a acordat 331 de
audienţe, a înregistrat 331 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 57
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 20 de cazuri, a
efectuat 9 anchete și a formulat 2 recomandări.
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Autorități deschise la colaborare:
Primăria Municipiului Galaţi: Dosar nr. 77/2019 Petenta a arătat că locuiește întrun imobil proprietate a Municipiului Galați, în baza unui contract de închiriere. Pe fişa anexă
la contractul de închiriere figurează ca având drept locativ în imobilul respectiv titularul (tatăl
petentei), fiul şi fiica acestuia.
La începutul anului 2017, tatăl petentei a renunţat la beneficiul contractului de
închiriere în favoarea sa şi a solicitat „radierea din contractul de închiriere” a fiului său,
ulterior decedând.
Din documentele anexate petiţiei şi susţinerile petentei, fratele acesteia este o persoană
„cu care nu se poate locui”, a fost încarcerat o perioadă de timp, iar când s-a întors au reapărut
scandalurile şi ameninţările, este cercetat în peste 30 de dosare penale, nu contribuie cu nimic
la cheltuielile imobilului (chirie, lumină, apă) şi din cauza acestui comportament agresiv,
petenta a obţinut, în instanţă, mai multe ordine de protecţie, împotriva sa.
Pentru toate aceste motive, petenta a solicitat atribuirea, exclusivă, a beneficiului
contractului de închiriere, în toamna anului 2017, dar nu a primit un răspuns.
În vederea clarificării aspectelor menţionate, ne-am adresat Primăriei Municipiului
Galați, care ne-a comunicat: „Instituţia noastră fiind sesizată de comportamentul numitului
(…) a formulat acțiune de încetare contract și evacuare a acestuia din spațiul de locuit (…).”
În data de 02.12.2019, Judecătoria Galaţi a admis cererea, a constat încetarea
contractului de închiriere și a dispuns evacuarea pârâtului din imobilul situat în Galaţi.
Consiliul Judeţean Galaţi: Dosar nr. 233/2019 În cadrul sesizării din oficiu privind
heliportul din Galaţi, folosit pentru intervenţii de elicopterul echipat medical, care nu este
omologat pentru a efectua zboruri pe timp de noapte, Biroul Teritorial Galaţi a solicitat
Consiliului Judeţean Galaţi comunicarea tuturor datelor privind demersurile efectuate la
nivelul instituţiei, în baza competențelor legale, inclusiv copii ale documentelor întocmite,
pentru omologarea heliportului de la Galaţi pentru zboruri pe timp de noapte (17.09.2019).
Consiliul Judeţean Galaţi a realizat o prezentare a modului în care administraţia
publică judeţeană s-a implicat în asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfăşurare a
activităţii serviciului aeromedical la Galaţi.
Pentru asigurarea facilităţilor de infrastructură necesare operării elicopterului şi
desfăşurării zborurilor umanitare prin Punctul de operare aeromedical şi de salvare, Consiliul
Judeţean Galaţi a realizat construirea unui hangar şi a unei staţii de carburanţi destinate
elicopterului SMURD, în curtea Poliţiei de Frontieră, pe un teren preluat de la Ministerul
Afacerilor Interne.
De asemenea, se mai precizează că având în vedere atât distanţa dintre heliportul actual
şi spital, cât şi necesitatea pentru comunitate de a beneficia şi de un heliport omologat pentru
zboruri pe timp de noapte, precum şi investiţia majoră pe care Consiliul Judeţean Galaţi o face
în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” (parcare supraetajată), la nivelul
instituţiei s-a întocmit un Referat de necesitate şi oportunitate pentru realizarea unei expertize
tehnice. Această expertiză ar trebui să stabilească dacă este posibilă o creştere a numărului de
locuri de parcare prin extinderea pe verticală cu un etaj a clădirii, iar pentru eficientizarea
activităţii medicale şi îmbunătăţirea şanselor de salvare a vieţii pacienţilor aflaţi în stare
critică, prin reducerea timpului de îmbarcare şi transport a pacienţilor la UPU, dacă se poate
amenaja un heliport peste ultimul nivel, omologat şi pentru zboruri de noapte.
Primăria Municipiului Galaţi: Dosar nr. 289/2019 Sesizarea din oficiu a vizat
informațiile prezentate în articolul Rampele de acces pietonal din Galați, o provocare.
Reprezentanții Biroului Teritorial Galați au efectuat o anchetă la Primăria
Municipiului Galați.
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În cadrul discuțiilor, s-a precizat că există preocupare pentru respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități și că, pentru rampa de acces pietonal din fața primăriei, situația va
fi remediată în cel mai scurt timp posibil, urmând să fie înștiințat Biroul Teritorial Galați.
În data de 30.10.2019, ne-a fost transmisă copia procesului-verbal de recepție privind
lucrarea reparații rampe persoane cu dizabilităţi (în dreptul trecerii de pietoni) Strada
Domnească zona Primăria Municipiului Galaţi, precum și poze cu lucrările executate.
Dosar nr. 220/2019 Petentul ne-a adus la cunoştinţă faptul că deţine în proprietate un
imobil într-un sat din județul Galaţi. În luna mai 2019, a constatat că echipe ale primăriei au
tăiat crengi din copacii aflaţi pe proprietatea sa, crengi care au căzut pe acoperişul unei anexe
din gospodărie, deteriorând chiar şi interiorul acesteia.
Petentul a solicitat primăriei, atât verbal cât şi în scris, repararea anexei respective,
doleanţă la care nu a primit niciun răspuns până la sesizarea instituţiei noastre.
Pentru clarificarea aspectelor menţionate, ne-am adresat Primăriei comunei Vânători,
județul Galați.
Autoritatea a comunicat că din verificările efectuate, nu s-a constatat existenţa unei
culpe din partea echipei de muncitori care a acţionat la faţa locului şi că nu se apreciază că
există o legătură de cauzalitate între toaletarea copacilor şi avariile anexei proprietate a
petentului.
După analiza adresei primite (care nu avea anexat niciun răspuns către petent), a fost
solicitat telefonic, de nenumărate ori, răspunsul şi dovada de comunicare a acestuia petentului.
Faţă de lipsa de răspuns a autorităţii la aceste solicitări, s-a dispus efectuarea unei anchete.
În cadrul anchetei, s-a constatat că la nivelul primăriei există deficienţe în ceea ce
priveşte cunoaşterea procedurii specifice de soluţionare a petiţiilor şi respectarea acesteia
de către personalul cu atribuţii specifice din cadrul instituţiei.
Autoritatea publică a întocmit şi a expediat un răspuns către petent, dar, faţă de
necunoaşterea şi nerespectarea procedurii privind circuitul documentelor de către funcţionarii
aparatului de specialitate al primarului, s-a emis Recomandarea nr. 162/2019.
● Biroul Teritorial Iași: a soluţionat un număr de 294 de petiţii, a acordat 450 de
audienţe, a înregistrat 302 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 52
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 83 de cazuri, a
efectuat 28 de anchete și a formulat 7 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Recomandarea nr. 7/2019 a fost emisă de Avocatul Poporului în urma constatărilor
rezultate din adresele primite de la autoritățile medicale implicate în soluționarea aspectelor
sesizate de mass-media cu privire la cazul gravidei obeze care a așteptat șapte ore pentru ca
o unitate medicală să o primească.
Recomandarea a vizat:
- examinarea constatărilor precizate în recomandare, în scopul respectării
protocoalelor medicale de transfer interclinic, astfel cum rezultă din aplicarea prevederilor
Ordinului ministrului sănătății nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului critic;
- întreprinderea demersurilor necesare achiziționării unei mese de operații care să
susțină pacienții cu obezitate morbidă.
În acest context, Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, județul
Vaslui ne-a comunicat că a încheiat un Acord de colaborare cu Spitalul Clinic de Obstetrică
și Ginecologie „Cuza - Vodă” Iași, ce deține o masă ginecologică de operație care poate ridica
și susține o greutate maximă de 250 kg, pentru transferul interclinic al pacientului critic, însă,
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a demarat și procedurile de achiziționare a unei mese ginecologice de operație mai
performantă, care să asigure și asistența medicală a pacientelor obeze.
Recomandarea nr. 68/2019 a fost emisă de Avocatul Poporului în urma constatărilor
rezultate din adresele primite de la unitatea de învățământ și Ministerul Educației Naționale,
implicate în soluționarea aspectelor sesizate de mass-media cu privire la aplicarea unei
sancțiuni aspre unei eleve de clasa a XII-a care a filmat în timpul orei de fizică efectul laser
și pe care l-a distribuit pe o pagină de socializare, precum și folosirea unei metode
controversate, aprinderea unei țigări de către un elev și producerea de fum, pentru dovedirea
efectului laser la ora de fizică.
Recomandarea a vizat:
- respectarea prevederilor art. 197 din OMECS nr. 5079/2016 privind Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și aplicarea
efectivă a acestuia prin interzicerea folosirii de metode experimentale în afara cadrului legal
stabilit de Ministerul Educației Naționale;
- respectarea prevederilor art. 86 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în sensul
în care încălcarea de oricare dintre părți a contractului educațional să fie sancționată, viciul
niciunui elev neputând fi exploatat în scopuri didactice;
- implementarea unor metode de predare a fenomenelor fizice în concordanță cu
programele școlare în care sunt incluse sugestii metodologice agreate de Ministerul Educației
Naționale și care nu ar putea periclita sănătatea și integritatea vreuneia dintre părțile implicate
în actul educațional.
Conducerea Liceului „Mihail Kogălniceanu” Vaslui ne-a comunicat că:
- Recomandarea nr. 68/2019 a fost prezentată și prelucrată în ședința Consiliului
Profesoral din 23 septembrie 2019. Totodată, li s-a solicitat diriginților ca în cadrul orelor de
dirigenție să readucă la cunoștința elevilor prevederile OMENCS nr. 5079/2016, cu accent pe
prevederile art. 197;
- au fost încheiate contracte educaționale pentru elevii nou veniți în unitate (clasa a Va și a IX-a) ale căror prevederi au fost prelucrate atât cu beneficiarii primari, cât și cu
beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar, așa cum sunt aceștia definiți conform
legii;
- au fost reafișate la sediul unității de învățământ extrase din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale OMENCS nr. 5079/2016.
Recomandarea nr. 84/2019 a fost emisă de Avocatul Poporului în urma concluziilor
desprinse din răspunsurile autorităților implicate în soluționarea sesizării din oficiu cu privire
la cazul unui minor din satul Fâstâci, comuna Cozmești, județul Vaslui, lipsit de ocrotire
părintească, întrucât ambii părinți sunt decedați, crescut de bunica sa. Femeia a întrebat
autoritățile locale din comună dacă va beneficia de sprijin odată cu moartea tatălui nepotului
ei, dar nu a primit niciun ajutor, mai mult, autoritățile au speriat-o că dacă va solicita să-l ia
pe băiat în plasament, va rămâne fără el, pentru că nu are condiții să-l crească.
Recomandarea a vizat:
- respectarea principiului interesului superior al copilului;
- inițierea și întreprinderea promptă a acțiunilor specifice pentru respectarea dreptului
la protecție alternativă a minorilor lipsiți de ocrotirea părinților sau care nu pot fi lăsați în grija
acestora, și o mai strânsă și eficientă colaborare cu D.G.A.S.P.C. Vaslui;
- respectarea prevederilor art. 111 alin. (1) lit. d) din Codul civil;
- eficientizarea monitorizării tuturor minorilor din comunitate și prevenirea unor
situații similare în viitor, prin participarea activă a consiliului comunitar consultativ în
identificarea situațiilor de risc.
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Primăria comunei Cozmești, județul Vaslui ne-a comunicat că au fost dispuse
următoarele măsuri:
‣ reorganizarea și planificarea ședințelor de lucru cu membrii componenți ai
Consiliului Comunitar Consultativ;
‣ actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar
Consultativ;
‣ monitorizarea familiilor monoparentale și a familiilor din comunitățile defavorizate;
‣ organizarea datelor și informațiilor pentru asigurarea unui bun circuit al informațiilor
și documentelor în cadrul asistenței sociale;
‣ plasamentul în regim de urgență a minorului la bunica maternă și demersuri pentru
clarificarea situației juridice, astfel încât aceasta să obțină tutela minorului;
‣ monitorizarea în vederea frecventării cursurilor școlare și acordarea de asistență și
sprijin bunicii minorului pentru a-i ușura sarcina de creștere, îngrijire și educare a copilului.
Recomandarea nr. 138/2019 a fost emisă de Avocatul Poporului în soluționarea
petiției nr. 971/2019, formulate de un petent cu privire la scutirea de la plata transportului
urban cu mijloace de transport în comun și ca urmare a răspunsului Casei Județene de Pensii
Iași, în care se preciza că petentul nu poate beneficia de abonament lunar pentru transport în
baza art. 5 lit. b) din Legea nr. 189/2000, care se referă numai la beneficiul gratuității pentru
transport urban, deoarece acesta locuiește în sat Uricani, comuna Miroslava, însă ar putea
beneficia de facilități acordate prin Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport
persoane în unitățile administrative teritoriale.
Recomandarea a vizat:
- respectarea principiului nediscriminării, a egalității de tratament a tuturor
beneficiarilor Legii nr.189/2000;
- respectarea prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 189/2000, în concordanță cu voința
legiuitorului, fără condiționarea apartenenței domiciliului pe raza municipiului, având în
vedere inclusiv persoanele, care domiciliază în alte localități din județ și sunt îndreptățite la
această facilitate, precum și ale Ordinului MMSS nr. 97/2003 privind aprobarea
Instrucțiunilor pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de
transport auto și fluviale persoanelor beneficiare a unor legi speciale.
Casa Județeană de Pensii Iași ne-a comunicat că va respecta recomandarea făcută
de Avocatul Poporului în situația în care operatorul de transport public urban va prezenta
spre decontare abonamentul de călătorie al beneficiarului indemnizației, valabil pentru
transportul public urban din Municipiul Iași. Totodată, petentul a revenit la Biroul Teritorial
Iași și ne-a comunicat că a depus toate documentele necesare și a primit de la Compania de
Transport Public Iași abonamentul lunar pentru transportul urban, urmând ca această societate
să trimită tabelul nominal cu beneficiarii care au primit abonamente de călătorie în baza unor
legi speciale, centralizatorul de decont al lunii respective și copiile taloanelor de plată spre
decontare Casei Județene de Pensii Iași.
● Biroul Teritorial Oradea: a soluţionat un număr de 126 petiţii, a acordat 416 de
audienţe, a înregistrat 340 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 30
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 33 de cazuri, a
efectuat 23 de anchete și a formulat 11 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Biroul Teritorial Oradea a efectuat o anchetă la D.G.A.S.P.C. Satu Mare și la Centrul
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ,,Cristiana” din Municipiul Carei, ca urmare a
informațiilor apărute în presă referitoare la o tânără de la acest centru, care a ajuns la Spitalul
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Județean de Urgență Satu Mare, unde a fost internată, în urma unei bătăi încasate de la un alt
beneficiar al centrului. Tânăra, care suferă de handicap mintal, ar fi fost violată în mod repetat
în ultimele luni de către cel puțin doi bărbați internați în același centru.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 100/2019, adresată directorului
General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.
Autoritatea a dispus măsuri care au fost implementate corespunzător la Centrul de Recuperare
și Reabilitare Neuropsihiatrică ,,Cristiana” din Municipiul Carei, după cum urmează:
- tânăra care a fost implicată în evenimentul petrecut în data de 09.06.2019 a fost
transferată la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Mental ,,O viață
Nouă” din Satu Mare;
- s-au prelucrat cu personalul centrului procedurile operaționale privind
identificarea/semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, violență și incidente deosebite;
- incidentele deosebite să fie consemnate în Registrul de evidență al incidentelor
deosebite înființat la nivelul centrului;
- s-a militat pentru derularea și îmbunătățirea activităților axate pe recuperarea și
reabilitarea neuropsihiatrică a beneficiarilor prin desfășurarea de terapii ocupaționale,
activități educative, recreative, în concordanță cu Planul individual de intervenție elaborat de
echipa multidisciplinară și în considerarea scopului pentru care acest serviciu social a fost
înființat;
-s-a procedat la suplimentarea de posturi pentru o supraveghere mai bună a asistaților
cu deficiențe severe.
Dosar nr. 533/2018 Biroul Teritorial Oradea a efectuat o anchetă la Liceul Tehnologic
Special nr. 1 Oradea ca urmare a informațiilor apărute în presă referitoare la incidentul din
curtea acestei unități de învățământ, unde un tânăr în vârstă de 17 ani a decis să se distreze
într-un mod dezgustător.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 10/2019, adresată directorului Liceului
Tehnologic Special nr. 1 Oradea, care în virtutea prerogativelor sale, să dispună măsuri pentru:
introducerea de mențiuni clare cu privire la modalitatea de depunere și soluționare a sesizărilor
la nivelul unității de învățământ în Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului
Tehnologic Special nr. 1 Oradea, respectiv în Regulamentul intern al unității; reactualizarea
procedurilor pentru asigurarea securității copiilor în școală; suplimentarea obiectivelor de
supraveghere în locurile vulnerabile în care se produc cu frecvență abateri de la normele de
comportament; asigurarea consilierii psihologice a elevilor implicați în actul de agresiune
sexuală; reactualizarea fișei postului pentru toate categoriile de personal și predarea acestora
sub semnătură persoanelor în cauză; stabilirea modalității de asigurare a răspunderii pentru
securitatea elevilor atât în incinta unității de învățământ, cât și în activitățile desfășurate în
afara acesteia.
Pentru însușirea recomandării, au fost dispuse următoarele măsuri:
- completarea prin acte adiționale a Regulamentului de organizare și funcționare al
Liceului Tehnologic Special nr. 1 Oradea, precum și a Regulamentului de funcționare al
Internatului;
- întocmirea Planului de măsuri pentru asigurarea securității și siguranței elevilor în
incinta și perimetrul unității școlare;
- suplimentarea numărului obiectivelor de supraveghere în locurile vulnerabile;
- consilierea psihologică atât a elevilor implicați în actul de agresiune sexuală, cât și a
altor elevi cu vulnerabilități în comportament, printr-un protocol între școală și Centrul
Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Bihor;
- întâlniri de lucru cu portarii și reprezentanții I.P.J. Bihor;
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- modificarea obiectului de activitate cu firma de pază și protecție;
- reorganizarea elevilor în internat, pe clase și grupe de vârstă;
- îmbunătățirea condițiilor de petrecere a timpului liber în internat, instalarea de
calculatoare conectate la internet;
- efectuarea de controale repetate în internat;
- încheierea de parteneriate cu diferite instituții pentru prevenire și integrare socioprofesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale din școală.
Recomandări ignorate de autorități:
Dosar nr. 282/2018 Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu, ca urmare a
informațiilor apărute în presă referitoare la un pacient internat la Spitalul Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu” din Oradea. Aflat de câteva zile la secţia de boli infecţioase, cu febră
de 39 de grade, monitorizată de asistente şi ţinută sub control prin perfuzii, pacientul s-a trezit
abandonat fără niciun tratament medical, pentru că personalul lucra după program de
duminică. Simţindu-se tot mai rău, bolnavul a cerut ajutor şi pentru că nu i s-a răspuns, a
încercat să ia legătura cu doctorul curant, scriindu-i pe Facebook. În lipsa unui răspuns, a
apelat Serviciul 112, unde i s-a comunicat că fiind deja internat, serviciile de urgenţă nu au
cum să-l ajute.
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 13/2019, adresată managerului al
Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, care să: dispună măsuri pentru
dotarea Secției II Infecțioase cu un sistem tehnic de alertare a personalului medical și să
stabilească o procedură de atenție sporită în supraveghere și tratarea pacienților imprevizibili,
cu stare de agitaţie şi de tulburare.
Conducerea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea a refuzat
însușirea recomandării, înaintând în primă fază o plângere prealabilă, ulterior contestând-o în
instanță.
Având în vedere refuzul însușirii recomandării, a fost sesizată autoritatea ierarhic
superioară, Consiliul Local Oradea, care a refuzat însușirea recomandării, iar ulterior
autoritatea publică centrală competentă, Ministerul Sănătății.
Dosar nr. 183/2019 O petentă ne-a solicitat sprijinul în legătură cu o cerere adresată
Casei Județene de Pensii Satu Mare la data de 5 mai 2019, prin care a renunțat la pensia
proprie, însă a optat pentru acordarea pensiei de urmaș după soțul decedat la data de 29
noiembrie 2001. Petenta nu a primit niciun răspuns în scris, însă, la începutul lunii octombrie
2019 a fost contactată telefonic de un reprezentant al Casei Județene de Pensii Satu Mare, care
i-a solicitat cartea de muncă a soțului decedat. Petenta a precizat că nu deține cartea de muncă,
întrucât a fost depusă de soțul defunct la Casa Județeană de Pensii Satu Mare, cu ocazia
pensionării, în anul 2000.
În urma acestui demers, instituția sesizată ne-a comunicat că cererea petentei a fost
admisă, prin urmare, s-a emis decizia privind acordarea pensiei de urmaș.
● Biroul Teritorial Pitești: a soluţionat un număr de 296 de petiţii, a acordat 780 de
audienţe, a înregistrat 296 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 51
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 13 cazuri, a efectuat
6 anchete și a formulat 8 recomandări.
Recomandare implementată cu succes:
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 69/2019, adresată șefului
Inspectoratului de Stat în Construcții care a fost însușită și implementată, în sensul că a sesizat
Instituția Prefectului Județul Argeș pentru a proceda la anularea Autorizației de construire nr.
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657/23.08.2018 de către instanța de contencios administrativ (cauza fiind în curs de judecare
la Tribunalul Argeș).
De asemenea, întrucât arhitectul șef al Primăriei Municipiului Pitești nu a dus la
îndeplinire măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia – I.R.C. a inițiat
procedura de punerea în executare a măsurilor împotriva contravenientului. I.R.C. Muntenia
Sud a fost înștiințat de Primăria Municipiului Pitești că măsurile dispuse în procesul-verbal
de control au fost îndeplinite prin completarea documentației tehnice anexă la autorizația de
construire cu piese scrise și desenate. Modul de îndeplinire a fost verificat la sediul Primăriei
Pitești de către inspectorii I.R.C. Muntenia Sud și confirmate. A fost emis Ordinul nr.
1722/25.10.2019 pentru completarea Ordinului inspectorului general nr. 1458/12.08.2019
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul inspectoratelor regionale/județene în
construcții prin care a fost instituită obligația inspectoratelor regionale/județene de a
colabora cu autoritățile/instituțiile publice organizate la nivelul local, precum și cu alte
instituții, în limitele atribuțiilor și competențelor Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.,
stabilite prin actele normative în vigoare precum și a mandatului primit din partea
inspectorului general al I.S.C., dispozițiile sus-invocate fiind puse în acord cu prevederile art.
34 lit. d) și art. 36 și lit. f) din Ordinul nr. 2644/27.09.2016 pentru aprobarea regulamentului
de organizare și funcționare al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările
și completările ulterioare.
Dosar nr. 31/2019 Petenta sesizat Biroul Teritorial Pitești în legătură cu tergiversarea
soluționării unor cereri prin care a solicitat Casei Județene de Pensii Vâlcea, în cursul anului
2018, punerea în plată a drepturilor pentru pensia de urmaș după tatăl său - cetățean român,
decedat în Austria, cu ultimul domiciliu în această țară.
Au fost întreprinse demersuri la Casa Județeană de Pensii Argeș, care ne-a comunicat
că în anul 2016 a fost emisă, în favoarea petentei, decizia privind acordarea pensiei de urmaș
după susținătorul decedat pentru vechimea realizată în România.
Casa Județeană de Pensii Vâlcea a transmis autorităților austriece formularele
europene pentru solicitarea pensiei de urmaș din Austria pentru care s-a făcut o revenire la
data de 10.03.2017. În data de 30.03.2018, a fost transmis în Austria și formularul E001
privind informațiile referitoare la stagiul realizat în România, întrucât au fost depuse, în
completare, documente suplimentare referitoare la activitatea decedatului în România.
Până la data intervenției instituției Avocatul Poporului instituția austriacă nu a emis
decizia de pensie. Întrucât dreptul la prestație de urmaș este înscris în categoria drepturilor de
securitate socială prevăzute de legislația austriacă la capitolul pensie de orfan - Waisenpension
– care se acordă tinerilor cu vârsta de până la 27 ani dacă urmează o școală profesională sau
studii universitare, iar soluționarea cererii a fost tergiversată, s-au întreprins demersuri la
Consiliul Ombudsmanului Austriac.
Ombudsmanul Austriac a informat Avocatul Poporului că a contactat, deja, directorul
general al Agenției de Pensii din Austria și a solicitat o declarație pe această temă. Ulterior,
Ombudsmanul Austriac a putut stabili că furnizorul din asigurări din România a transmis, la
8 noiembrie 2016, o cerere pentru a stabili dreptul la pensia de urmaș pentru petentă, după
decesul tatălui său și că această cerere a fost primită de Agenția de Pensii din Austria la 22
noiembrie 2016. Din păcate, Agenția Austriacă de Pensii nu a prelucrat cererea, și, în mod
regretabil, toate revenirile suplimentare făcute de furnizorul de asigurări român au trecut, de
asemenea, neobservate. Ombudsmanul Austriac a informat Avocatul Poporului că au fost
luate măsurile necesare pentru prelucrarea imediată a cererii pentru dreptul la pensie de
urmaș. Decizia administrativă pentru acordarea drepturilor la prestații a fost emisă
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petentului în cursul lunii octombrie și poate fi supusă căilor de atac prevăzute de legislația
internă austriacă.
Pornind de la acest caz, Biroul Teritorial Pitești a solicitat, atât Casei Județene de
Pensii Vâlcea, cât și Casei Județene de Pensii Argeș, date actualizate privind solicitanții de
prestații sociale comunitare existente în evidențele acestor două autorități pentru care s-au
făcut demersuri la instituțiile similare din spațiul comunitar la care, până în anul 2019, nu s-a
formulat răspuns. În urma acestui demers, cele două autorități au transmis datele solicitate. În
prezent, acestea sunt analizate în ceea ce privește condițiile de legalitate și oportunitatea de a
solicita îndreptarea legală prin intervenția Avocatului Poporului la instituții Ombudsman din
Europa.
Dosar nr. 804/2019 Petenta a sesizat Biroul Teritorial Pitești, menționând că este
bunica unui minor în vârstă de 10 ani, elev în învățământul primar la școala din localitate care
se află în situație de risc social, întrucât mama copilului a părăsit familia lipsindu-l, astfel, de
creștere, îngrijire și educație iar tatăl acestuia se află în penitenciar unde execută o pedeapsă
privativă de libertate. Mama minorului refuză să predea bunicii care îl are în grijă certificatul
de naștere în original.
S-a procedat la sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș pentru a iniția procedurile privind protecția specială a copilului lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea părinților săi.
Această autoritate ne-a informat că a procedat la evaluarea situației minorului precum
și a familiei acestuia, în vederea identificării problemelor de drept relevante în speță respectiv
posibilele încălcări ale drepturilor copilului, modul de exercitare a drepturilor și obligațiilor
părintești, pentru a se interveni adecvat cu respectarea interesului superior al copilului.
În acest sens, urmare a verificărilor făcute de D.G.A.S.P.C. Argeș cu privire la situația
minorului, s-a constatat că acesta este lipsit de ocrotirea părintească, tatăl fiind arestat, iar
mama neasumându-și responsabilitatea creșterii și îngrijirii minorului. S-a stabilit măsura de
plasament în regim de urgență a copilului la bunica paternă, prin dispoziția directorului
general D.G.A.S.P.C. Argeș, dosarul fiind înaintat instanței de judecată pentru a se pronunța
cu privire la situația minorului în cauză.
Cazuri în care am întâmpinat reticență din partea autorităților:
Dosar nr. 651/2019 Biroul Teritorial Piteşti a fost sesizat de mai mulți petenți din
Municipiul Râmnicu Vâlcea care au arătat că au fost strămutați în cartierele Căzănești și
Copăcelu, urmare a deversărilor de saramură din Câmpurile I și II de Sonde Ocnele Mari.
Ca urmare a prăbușirii controlate a acestor câmpuri de sonde, în luna martie 2009 au
fost obligați să-și abandoneze gospodăriile și să se mute în noile locuințe construite pentru ei.
În anii 2010, respectiv 2011, s-au încheiat între petenți și Ministerul Economiei, Comerțului
și Mediului de Afaceri, prin S.C. de Conservare și Închidere a Minelor Conversmin S.A.,
contracte de comodat pentru o perioadă determinată de un an.
În anul 2011, o parte dintre aceste contracte au expirat dar, ca urmare a presiunilor
exercitate asupra beneficiarilor de către furnizorii de utilități s-au încheiat noi contracte de
comodat pe perioadă nedeterminată între strămutați, Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediul de Afaceri, prin S.C. de Conservare și Închidere a Minelor S.A. București cu asigurări
ferme că, în cel mai scurt timp li se va transfera dreptul de proprietate pentru noile locuințe.
Între timp, sunt obligați să plătească taxele fiscale pentru clădirile din care au fost
strămutați și care, fie nu mai există fizic pentru că au fost demolate de Primăria Ocnele Mari,
s-au prăbușit, fie au fost devastate și, se află în stare avansată de degradare, sunt locuite de
oameni fără adăpost (aceștia fiind expuși, la rândul lor, riscului de afectare a integrității fizice
la o eventuală prăbușire). Autoritățile au vătămat persoanele respective în drepturile lor
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întrucât acestea nu-și pot încheia asigurările obligatorii pentru locuințe sau perfecta actele de
succesiune (unii dintre titulari au decedat în acest răstimp), nu pot obține acte de identitate
pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani (conform legislației în vigoare contractul de
comodat nu este un act valid pentru eliberarea cărții de identitate).
Biroul Teritorial Pitești a solicitat clarificări Instituției Prefectului Județul Vâlcea, care
a comunicat că:
- au fost strămutate din localitatea Ocnele Mari 37 de familii;
- pentru aceste 37 de locuințe nu au fost încheiate contracte de schimb, deoarece pe
rolul instanțelor judecătorești a fost un litigiu între S.C. Conversmin S.A., Curtea de Conturi
și Ministerul Economiei, una dintre măsurile dispuse de Curtea de Conturi fiind reevaluarea
noilor locuințe comparativ cu cele deținute de proprietari și plata unei sulte de către aceștia
(măsura a fost anulată de Înalta Curte de Casație și Justiție).
Biroul Teritorial Pitești a solicitat Direcției Juridice și Relații Instituționale din cadrul
Ministerului Economiei să întreprindă diligențele necesare și legale pentru emiterea actului
normativ care să reglementeze situația juridică a clădirilor în care locuiesc petenții, fiind
îndeplinite toate condițiile de oportunitate și legalitate.
Autoritatea ne-a comunicat că a emis avizul consultativ atât asupra proiectului de act
normativ solicitat de instituția Avocatul Poporului cât și asupra celui emis, ulterior, de către
Direcția de Resurse Minerale, fără să se precizeze, însă, dacă acesta este favorabil și nici când
anume a fost emis. În considerarea aspectelor prezentate, s-a propus efectuarea unei anchete
la sediul Ministerului Economiei, în cursul lunii ianuarie 2020.
● Biroul Teritorial Ploiești: a soluţionat un număr de 310 de petiţii, a acordat 1101 de
audienţe, a înregistrat 753 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 261
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 19 cazuri, a efectuat
31 de anchete și a formulat 22 de recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Dosar nr. 235/2019 Potrivit informațiilor apărute în presă, la Școala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu” din Ploiești a avut loc un conflict între doi colegi de aceeași vârstă, în
curtea școlii, imediat după terminarea orelor de curs, în urma căruia un elev al școlii s-a lovit
cu capul de bordură și a ajuns la spital.
Cu privire la acest caz, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea
unei anchete, în urma căreia au fost constatate deficiențe în asigurarea serviciilor de pază și
de control acces pentru spațiile exterioare, iar procedurile operaționale privind accesul elevilor
și al persoanelor din afara școlii în incinta școlii (atât în clădirea școlii, cât și în curtea școlii)
s-au impus a fi revizuite, întrucât nu asigurau o protecție corespunzătoare a elevilor.
Pentru remedierea deficiențelor constatate, a fost emisă Recomandarea nr. 42/2019,
conducerea școlii manifestând interes pentru rezolvarea corespunzătoare a deficiențelor și
pentru asigurarea unei protecții sporite a elevilor acestei școli, respectiv au fost revizuite
procedurile specifice pentru asigurarea pazei și accesului persoanelor în unitatea de
învățământ.
Dosar nr. 527/2019 În presa locală a fost difuzat reportajul privind situația elevilor
care urmează cursurile școlare ale Colegiului „Spiru Haret” din Ploiești și cărora le este
interzis accesul în incinta unității școlare, dacă înregistrează întârzieri la prima oră de curs. Pe
lângă absențele nemotivate primite de acești elevi pentru că au întârziat, se adăuga interdicția
accesului lor în spațiul protejat al unității școlare.
Biroul Teritorial Ploiești a propus sesizarea din oficiu și efectuarea unei anchete la
Colegiul „Spiru Haret” Ploiești.

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

72

În urma efectuării anchetei a reieșit că măsura interzicerii accesului elevilor în unitatea
de învățământ, după începerea orelor de curs, se regăsea în Procedura operațională privind
accesul persoanelor în incinta unității școlare, aprobată în Consiliul de Administrație din data
de 23.10.2019. Nici elevii navetiști nu aveau derogare de la această procedură de acces.
Potrivit acestei proceduri, în timpul desfășurării orelor de curs, accesul elevilor în incinta
școlii/părăsirea incintei școlii sunt interzise. La data efectuării anchetei, s-a constatat că mai
mulți elevi erau ținuți la poarta Colegiului „Spiru Haret” Ploiești, indiferent de condițiile
meteo.
Totodată, în procedura respectivă se regăseau dispoziții contrare prevederilor legale
adoptate la nivel național (Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și Ordinul nr. 4742/2016
pentru aprobarea Statutului Elevului) privitoare la accesul la educație al elevului care nu poate
fi limitat prin măsuri precum cea a interzicerii participării la cursuri, unica sancțiune
reglementată la nivel național pentru nefrecventarea orelor de curs fiind cea a absențelor notate
în catalog pentru fiecare elev care săvârșește abaterea respectivă, sens în care s-a impus
remedierea cu celeritate a acestei măsuri astfel încât elevii să poată avea acces nelimitat la
educație, dar și pentru a se veghea la siguranța/sănătatea elevilor pe parcursul desfășurării
programului școlar, în caz contrar existând posibilitatea ca aceștia să se regăsească în anumite
contexte/situații de risc (frecventând diverse baruri sau locuri promiscue, dezvoltând
comportamente antisociale etc.).
Având în vedere aceste aspecte, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr.
132/2019, adresată directorului Colegiului „Spiru Haret” din Municipiul Ploiești în vederea
reglementării corespunzătoare a accesului în incinta unității de învățământ pentru elevii care,
din varii motive, întârzie la cursurile școlare, astfel încât acestora să nu le fie limitat accesul
la educație, dar și pentru evitarea apariției unor eventuale situații de risc pentru integritatea
fizică/psihică a acestor elevi.
Recomandarea a fost însușită, fiind eliminată din procedura de acces sintagma care
interzicea accesul elevilor în unitatea școlară după începerea orelor de curs, nemaiexistând o
îngrădire a accesului la educație.
Dosar nr. 377/2019 Petentul a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Ploiești arătând că
a solicitat, în repetate rânduri, funcționarilor Direcției Evidența Persoanelor din cadrul
Primăriei Municipiului Buzău să procedeze la înregistrarea nașterii copilului său (născut la
Maternitatea Buzău), s-a refuzat eliberarea certificatului de naștere al fiului său, deși a depus
toate documentele necesare, fiind depășit termenul legal de eliberare.
Petentul a specificat faptul că funcționarii Primăriei Municipiului Buzău au justificat
refuzul eliberării certificatului de naștere prin faptul că soția petentului, cetățean belgian, nu
și-a schimbat cartea de identitate în urma căsătoriei și nu figurează cu numele pentru care a
optat la încheierea acesteia în România.
Atât petentul, cât și soția sa au precizat că au solicitat sprijinul autorității locale pentru
înțelegerea corectă a situației cu care se confruntă, respectiv imposibilitatea schimbării
documentului de identitate al soției în corelație cu numele obținut în urma căsătoriei, această
situație fiind cauzată de legislația specifică statului belgian care instituie obligația femeii –
cetățean belgian – de a-și păstra numele de familie, dobândit la naștere, pe tot parcursul vieții,
indiferent de numărul căsătoriilor încheiate.
Având în vedere situația creată, am considerat oportun să ne adresăm Direcției pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, care a comunicat
funcționarilor Primăriei Municipiului Buzău că se poate proceda la eliberarea certificatului de
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naștere al fiului petentului. Petentul a revenit, precizând că este în posesia certificatul de
naștere al fiului său.
Dosar nr. 446/2019 Petentul a sesizat Biroul Teritorial Ploiești în legătură cu
tergiversarea corectării unui titlul de proprietate, pe cale administrativă, astfel cum prevăd
dispozițiile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.
Totodată, petentul a precizat că deși au trecut 3 ani de când a depus numeroase solicitări
scrise pentru rectificarea acestei erori, nu i s-a eliberat titlul de proprietate corectat în mod
corespunzător, aflându-se în imposibilitatea de a dezbate succesiunea după decesul tatălui său.
Comisia Județeană de Fond Funciar Dâmbovița a aprobat revocarea titlului de
proprietate eronat întocmit și emiterea unui nou titlu pe numele corect al autorului petentului.
Instituția Prefectului Județul Dâmbovița ne-a precizat că întreaga documentație a fost înaintată
la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, în vederea scrierii noului titlu de
proprietate, petentul urmând să ridice titlul de proprietate corectat.
Recomandări ignorate de autorități:
Dosar nr. 279/2019 În luna iunie 2019, a fost efectuată anchetă la Unitatea Medico
Socială Boldești Scăeni, județul Prahova, ca urmare a petițiilor primite atât la sediul central al
instituţiei Avocatul Poporului, cât și la Biroul Teritorial Ploiești, referitoare la situația
disperată a unei persoane în vârstă de 82 de ani, care după externarea sa de la Spitalul de
Psihiatrie Ploiești, nu mai era primită în această unitate.
În urma anchetei efectuate au rezultat nereguli, iar pentru remedierea acestora s-a emis
Recomandarea nr. 41/2019 privind revizuirea Regulamentului de ordine interioară, precum
și a procedurilor operaționale în vederea îmbunătățirii modului de desfășurare al activităților,
pentru respectarea dreptului la sănătate al beneficiarilor și pentru evitarea unor situații
similare, în viitor.
Atât în timpul verificărilor, cât și ulterior emiterii Recomandării nr. 41/2019 către
conducerea U.A.M.S. Boldești Scăeni au fost întâmpinate dificultăți, întrucât documentele
solicitate au fost puse la dispoziție cu întârziere, unele dintre acestea se aflau în formă de draft
(nefiind semnate, ștampilate, înregistrate) sau nu erau elaborate în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului. Mai mult, unele proceduri
nu au fost elaborate și puse în aplicare nici după emiterea recomandării.
Întrucât recomandarea nu a fost însușită în totalitate de către conducerea U.A.M.S.
Boldești Scăeni, a fost sesizată Primăria Orașului Boldești Scăeni.
Ulterior sesizării instituției ierarhic superioare, U.A.M.S. Boldești Scăeni a transmis o
informare cu privire la însușirea a Recomandării nr. 41/2019, împreună cu copii de pe
procedurile operaționale elaborate în conformitate cu dispozițiile legale actuale, precum și
dovada prelucrării cu personalul acestei unități, în vederea aplicării acestora în mod
corespunzător.
● Biroul Teritorial Suceava: a soluţionat un număr de 208 de petiţii, a acordat 200 de
audienţe, a înregistrat 133 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 36
activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 98 cazuri, a efectuat
9 anchete și a formulat 5 recomandări.
Recomandări implementate cu succes:
Recomandarea nr. 30/2019, emisă de Avocatul Poporului cu ocazia soluționării unei
sesizări din oficiu ce a avut ca obiect un caz de neglijare a unui copil, care a ajuns la spital
malnutrit și deshidratat.
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Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat că monitorizarea copilului de către
reprezentanții Primăriei comunei Manoleasa, județul Botoșani, a fost deficitară, identificânduse carențe inclusiv în modul de întocmire a documentelor emise, fapt ce a condus la
suspiciunea că vizitele în urma cărora au fost întocmite rapoartele din 14.11.2018 și 8.12.2018
nu ar fi fost efectiv efectuate, astfel încât a fost emisă Recomandarea nr. 30/2019.
Primăria comunei Manoleasa, județul Botoșani ne-a comunicat că s-au dispus măsurile
necesare pentru verificarea modului în care funcționarii publici cu atribuții în domeniul
asistenței sociale din cadrul autorității locale își îndeplinesc obligațiile prevăzute de
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială
organizat la nivelul comunelor, precum și cele stabilite de art. 118 din Legea nr. 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Recomandarea nr. 128/2019, emisă de Avocatul Poporului întrucât Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă Suceava nu a depus toate diligențele pentru a lua măsurile ce
se impun în vederea respectării și protejării drepturilor persoanelor private de libertate,
stabilite prin Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
În urma recomandării, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a comunicat
următoarele:
- personalul care își desfășoară activitatea în cadrul IPJ Suceava a fost instruit cu
privire la cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.
254/2013;
- efectuarea anchetelor persoanelor private de libertate din incinta CRAP Suceava, se
realizează în camera de anchetă nr. 3 a centrului, dotată cu aparatură de înregistrare audiovideo, cu obligativitatea prezentării prealabile a unui document scris care să permită stabilirea
autenticității, numelui și prenumelui persoanei care urmează a efectua ascultarea, și a datelor
de identificare ale persoanei/persoanelor ce urmează a fi ascultată/ascultate;
- predarea de către persoanele care solicită acces în CRAP a telefoanelor mobile,
precum și a armamentului și muniției pe care au dreptul să le poarte prin prisma calității lor;
- completarea corespunzătoare a documentelor tipizate existente la nivelul CRAP.
Autorități care au fost deschise la colaborare:
Primăria comunei Gorbănești, județul Botoșani - pentru solicitudinea de care a dat
dovadă pentru rezolvarea problemei legate de punerea în funcțiune a toaletelor construite la
Școala Gimnazială nr. 1 Gorbănești.
Dosar nr. 105/2019 Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu cu privire la
aspectele semnalate în articolul Un primar din Botoșani a făcut toaletă cu două etaje la școala
din comună, dar e obligat să o țină închisă / În România, 2.355 de școli au grupuri sanitare
în curte, din care rezulta că elevii Școlii Gimnaziale din localitatea Gorbănești, județul
Botoșani, deși dispun de o toaletă nouă construită lângă școala lor, nu pot să o utilizeze,
întrucât lipsește avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.) Botoșani.
În urma demersurilor întreprinse, Primăria comunei Gorbănești a dat curs cu celeritate
solicitărilor Biroului Teritorial Suceava, cazul fiind soluționat prin punerea la dispoziția
elevilor a toaletelor construite la Școala Gimnazială nr. 1 Gorbănești, în baza unui procesverbal de recepție provizoriu, urmând ca autoritatea locală să se preocupe ulterior de
efectuarea demersurilor necesare eliberării avizului I.S.U. Botoșani. Acest deziderat
presupune obligativitatea montării unor hidranți, care la rândul lor nu pot fi instalați în lipsa
unei surse de apă corespunzătoare, necesară acestui scop, inconvenient ce urmează a fi
rezolvat, având în vedere că a fost semnat contractul de finanțare prin PNDL2 pentru
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obiectivul INSTALARE REȚEA DE APĂ în localitățile Vânători și Gorbănești, procedura de
achiziție publică pentru acest obiectiv fiind demarată.
Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, județul Suceava - pentru modul în
care a gestionat urmările unui caz de bullying petrecut în unitatea școlară arondată - Școala
Gimnazială Argel și promptitudinea de care a dat dovadă în comunicarea cu Biroul Teritorial
Suceava.
Dosar nr. 408/2019 Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu cu privire la
aspectele semnalate în știrea Elev filmat în timp ce era bătut fără milă de un coleg la o școală
din Suceava, în care se prezenta un posibil caz de manifestare a fenomenului bullying în
Școala Gimnazială Argel, comuna Moldovița, județul Suceava (unitate școlară arondată
Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, județul Suceava), constând în agresiunea
fizică dintre doi elevi, ce a avut loc într-o sală de clasă, în aplauzele colegilor.
Unitatea de învățământ a luat măsurile de sancționare a celor doi elevi implicați în
actele de violență și a celor care au asistat, pentru că nu au anunțat imediat profesorul de
serviciu/dirigintele clasei (mustrare scrisă și sancțiunea asociată a scăderii notei la purtare la
8 pentru cei doi elevi care s-au lovit reciproc, respectiv la nota 9 pentru elevii care au filmat
și au distribuit filmarea, fără să anunțe dirigintele clasei și profesorul de serviciu).
Referitor la readaptarea psihologică și reintegrarea socială a copiilor implicați direct
în conflict, precum și a celor care au asistat la scenele de violență derulate în Școala
Gimnazială Argel, a fost solicitat sprijinul Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională (CJRAE) Suceava și a fost realizată consilierea psihologică a elevilor implicați,
a părinților acestora, precum și a cadrelor didactice aparținând Școlii Gimnaziale Argel,
arondată Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița.
Unitatea școlară a identificat cea mai bună soluție, reținând în mod corect și incidența
art. 26 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/2016
potrivit căruia, dacă elevii vor da dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de
cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea
privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, va putea fi anulată.
În anul 2019 au existat cazuri când unele autorități și instituții publice nu au acordat
sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor instituției Avocatul Poporului, în acest fel termenul
de soluționare a dosarelor s-a prelungit: Primăria comunei Moara, județul Suceava, Primăria
comunei Stăuceni, județul Botoșani, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava, Primăria comunei Bosanci, județul Botoșani.
Propuneri de modificări legislative:
- art. 4 alin. (1) din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de
învățământ stabilește: Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și
consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru
realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităților de învățământ (…).
Sintagma „în limita bugetelor aprobate” limitează posibilitatea alocării chiar și a unor
fonduri minime pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ (de exemplu, asigurarea
pazei), întrucât autoritățile locale care nu au suficiente resurse financiare necesare bunei
funcționări a acestora, nu vor face eforturi pentru a aloca banii în vederea implementării unor
măsuri prin care să crească siguranța în unitățile școlare din comunitățile locale. Soluție:
eliminarea sintagmei „în limita bugetelor aprobate” și identificarea resurselor financiare de
la bugetul general pentru acoperirea acestor cheltuieli;
- crearea cadrului legal care să determine reducerea raportului existent în acest moment
de 1/800, reprezentând un psiholog școlar la 800 de elevi. Scop: reducerea cazurilor de
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violență în școli și asigurarea cadrului optim pentru consilierea psihologică pe diverse
probleme a elevilor din unitățile de învățământ;
- prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei
pentru protecția copilului s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea
și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, prin modificările aduse
renunțându-se la calitatea de membru al reprezentantului inspectoratului teritorial de poliție
în comisia de protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al
consiliului județean, respectiv al consiliului local al sectorului Municipiului București, cu
activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.
Ca număr total, comisia pentru protecția copilului a rămas cu șapte membri, așa cum
prevedea vechea reglementare, însă s-a modificat componența acesteia, în sensul că s-a
renunțat la calitatea de membru al reprezentantului inspectoratului teritorial de poliție, în
detrimentul unui nou reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul
județului, respectiv al sectorului Municipiului București, astfel încât în acest moment, potrivit
art. 3 alin. (1) lit. f) comisia pentru protecția copilului funcționează cu doi reprezentanți ai
organismelor private acreditate, propuși de secretarul județului, respectiv al sectorului
Municipiului București – membri. Soluție: necesitatea promovării unui act normativ prin care
să fie creat cadrul legal pentru reînființarea calității de membru al unui reprezentant aparținând
inspectoratelor teritoriale de poliție, în comisia de protecție a copilului. Această măsură ar
putea contribui la o mai bună gestionare a situației copiilor predispuși să părăsească centrele
de tip rezidențial din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului,
precum și pentru identificarea unor metode mai eficiente de prevenire a unor astfel de cazuri.
● Biroul Teritorial Târgu-Mureș: a soluţionat un număr de 151 de petiţii, a acordat
750 de audienţe, a înregistrat 256 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat
97 activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 12 cazuri, a
efectuat 12 anchete și a formulat 11 recomandări.
Recomandare implementată cu succes:
Ca urmare a petiției adresate de o persoană care executa o pedeapsă privativă de
libertate în Penitenciarul Miercurea Ciuc și care reclama o pretinsă încălcare a drepturilor sale,
a fost efectuată o anchetă la acest penitenciar.
În urma anchetei, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 44/2019, referitoarea
la respectarea normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private
de libertate, prin asigurarea suprafeței minime de 4 m2/deținut și a dispozițiilor O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
Penitenciarul Miercurea Ciuc ne-a comunicat că au fost dispuse următoarele măsuri:
- în vederea reducerii supraaglomerării, va solicita Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor o analiză, în ceea ce privește eventualele transferuri la Penitenciarul Miercurea
Ciuc;
- o mai atentă supraveghere în ceea ce privește comunicarea răspunsului în termenul
prevăzut de lege, la petițiile depuse de persoanele private de libertate (petentul a depus în
perioada 28.02.-26.06.2019, un număr de 149 de cereri, iar conducerea penitenciarului are
cunoștință despre o singură situație în care nu s-a răspuns acestuia în termen).
Autorități care au fost deschise la colaborare:
Dosar nr. 643/2019 Sesizare din oficiu în legătură cu situația unor copii, aflați într-o
tabără sportivă în localitatea Borsec, care au fost transportați la diferite spitale cu simptome
de intoxicație alimentară.
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În urma demersurilor întreprinse, Direcția de Sănătate Publică Harghita și Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita au prezentat detaliat informații
privind diagnosticul pus copiilor internați în spitale, evoluția stării de sănătate a acestora, cât
și măsurile luate și sancțiunile aplicate operatorului de servicii din culpa căruia s-a produs
evenimentul prezentat în mass-media.
Concluziile au fost în sensul că este vorba despre un focar de toxiinfecție alimentară
cu 16 bolnavi, produsă ca urmare a unor deficiențe igienico-sanitare în restaurantul
complexului, privind: monitorizarea temperaturii în spațiile frigorifice, manipularea
materiilor prime, utilizarea dezinfectanților, prezența în unitate a angajaților purtători de
Stafilococcus aureus. În cauză s-a aplicat sancțiunea contravențională conform dispozițiilor
H.G. nr. 857/2011, respectiv sancțiune complementară de suspendare temporară a activității
unității.
Dosar nr. 251/2019 Sesizare din oficiu în legătură cu o situație îngrijorătoare pentru
întreaga comunitate, în sensul că unități medicale de interes regional, cu un număr considerabil
de pacienți și angajați - Clinica de Urologie, Radiologia și Morga Spitalului Clinic Județean
din Târgu-Mureș, deversează în sistemul de canalizare al orașului soluții toxice utilizate în
activitatea specifică, produse biologice și secreții lichide cu potențial septic, fără o preepurare
conformă cu normele de mediu. Totodată, s-a susținut ideea că această stare de fapt s-a
perpetuat de mult timp, întrucât nu există o stație de tratare a apelor uzate în clădirile în care
se desfășoară activitatea medicală (săli de operație, laboratoare, săli de tratament, cabinete
medicale, saloane, radiologie, sterilizare, morgă), se folosește un sistem de preepurare
improvizat, astfel că lichidele deversate în canalizarea orașului depășesc limitele maxime de
contaminare admise.
Au fost întreprinse demersuri la: Consiliul Județean Mureș, Direcția de Sănătate
Publică Mureș, Spitalul Clinic Județean Târgu-Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu-Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș și Garda de Mediu-Comisariatul
Județean Mureș, în urma cărora au rezultat următoarele:
- apele rezultate de la laboratoarele și secțiile de infecțioase sunt supuse unui proces
de dezinfecție cu substanțe clorigene;
- apele uzate provenite de la secțiile de ortopedie-traumatologie sunt decantate în
instalații locale unde se mai utilizează gips vrac;
- apele uzate provenite de la bucătării și spălătorii sunt trecute prin separatoare de
grăsimi, pământ, nisip;
- soluțiile toxice rezultate sunt colectate și eliminate ca deșeuri de către operatori
autorizați.
Toate unitățile sanitare monitorizează parametrii apelor evacuate în rețeaua de
canalizare, analizele fiind efectuate de laboratoarele acreditate.
Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș
dețin autorizații de mediu pentru fiecare amplasament în care desfășoară activitate medicală,
emise urmare a parcurgerii procedurii de reglementare conform legislației în vigoare. La
ultima verificare a eficacității în conformitate cu NTPA 022/2002, buletinul de analiză arată
că valorile parametrilor se încadrează în limitele maxime admise. De asemenea, s-a realizat o
recoltare și analiză a apelor uzate, ulterior sesizării din oficiu, iar din raportul de încercare
nt.19137881/1/2019 rezultă că proba recoltată nu depășește limitele/concentrațiile maxime
admise prevăzute în NTPA 002/2002 din H.G. nr.188/2002.
Dosar nr. 609/2019 Petenta a solicitat sprijinul Biroului Teritorial Târgu-Mureș,
arătând că fiica sa minoră este încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, conform
unei hotărâri a Comisiei pentru Protecția Copilului din decembrie 2017.
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Petenta susținea că de la data emiterii respectivei hotărâri, prin dispoziția primarului
Orașului Sărmașu s-a dispus acordarea indemnizației lunare începând cu data de 01.02.2018,
pe perioada valabilității certificatului de încadrare în gradul de handicap grav.
În luna mai 2019, s-a adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, prin care a optat, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) și (5) din
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
pentru angajarea de către autoritatea publică - Primăria Orașului Sărmașu, în funcția de
asistent personal al persoanei cu handicap.
În urma acestei solicitări, D.G.A.S.P.C. Mureș a emis acordul favorabil pentru
opțiunea exprimată, însă Primăria Orașului Sărmașu a comunicat că situația petentei nu poate
fi soluționată favorabil până la o nouă rectificare a bugetului local.
Au fost întreprinse demersuri la Primăria Orașului Sărmașu, care ne-a informat că prin
hotărâre a Consiliului local a avut loc o rectificare a bugetului local al Orașului Sărmașu,
urmând ca în cel mai scurt timp să fie demarate formalitățile de angajare ale petentei în calitate
de asistent al persoanei cu handicap.
Recomandări ignorate de autorități:
Biroul Teritorial Târgu-Mureș a efectuat o anchetă la Penitenciarul Târgu-Mureș în
urma unei petiții formulate de o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate,
aceasta fiind infectată cu virusul HIV-SIDA. În urma anchetei, a fost emisă Recomandarea
nr. 1/2019, către Penitenciarul Târgu-Mureș, Administrația Națională a Penitenciarelor și
Ministerul Sănătății.
Penitenciarului Târgu-Mureș i s-a recomandat să: nu efectueze transferul în cazul în
care persoana privată de liberate se află în perioada de observare-carantină; refuzul efectuării
unei intervenții medicale de către persoana privată de libertate să se facă în scris; nu fie
transferate persoane bolnave cu afecțiuni infectocontagioase în alte penitenciare; persoanele
privite de libertate care necesită tratament special să fie transferate la un spital penitenciar.
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerului Sănătății li s-a recomandat
să dispună măsuri în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare și sprijinire a
mecanismelor interinstituționale între Administrația Națională a Penitenciarelor/Ministerul
Justiției și Ministerul Sănătății pentru alocarea de resurse umane și financiare și instituirea
unui mecanism distinct la nivel ANP, pentru o abordare integrativă, de monitorizare și
raportare și nu în ultimul rând, pentru asigurarea transparenței problematicii HIV-SIDA, să
fie concretizat și asigurat accesul la serviciile de prevenire secundară de monitorizare clinic
biologică, atât pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, cât și pentru
personalul unităților de penitenciar și a personalului din sistemul medical implicat, pentru
reducerea riscului de infectare/biologic.
Penitenciarul Târgu-Mureș și Administrația Națională a Penitenciarelor au comunicat
câte un răspuns cu modul de însușire a măsurilor dispuse prin recomandare. Ministerul
Sănătății nu a comunicat niciun răspuns, în speță fiind sesizată autoritatea ierarhic superioară
- Guvernul României.
În anul 2019, au existat cazuri când unele autorități și instituții publice nu au acordat
sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor instituției Avocatul Poporului: Primăria comunei
Livezeni, județul Mureș, Primăria comunei Hodac, județul Mureș, Comisia Locala de Fond
Funciar Ulieș, județul Harghita.
● Biroul Teritorial Timișoara: a soluţionat un număr de 182 de petiţii, a acordat 262
de audienţe, a înregistrat 311 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 26
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activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 27 de cazuri, a
efectuat 25 de anchete și a formulat 1 recomandare.
Autorități care au fost deschise la colaborare:
Dosar nr. 102/2019 Sesizare din oficiu în legătură cu situația prezentată de massmedia, privind cei 11 bătrâni grav bolnavi adăpostiți în condiții mizerabile într-un azil de
bătrâni din comuna Liebling, județul Timiș, care funcționa din anul 2018, fără să aibă
autorizație de funcționare și fără să fie funcțional la propriu, întrucât abia în luna februarie
2019 ar fi fost demarate mai multe operațiuni de construcții.
În urma demersurilor întreprinse la mai multe autorități publice, acestea au fost
deschise la colaborare. Atât Direcția de Sănătate Publică Harghita, cât și Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș au precizat în scris, toate demersurile pe care le-au
efectuat, precum și rezultatele obținute în urma cercetărilor întreprinse.
Direcția de Sănătate Publică Timiș ne-a comunicat că în urma sesizării referitoare la
funcționarea Căminului de bătrâni „Casa Trandafirilor Vasimed” SRL, o echipă de inspectori
s-a deplasat la acest cămin, ocazie cu care s-au constatat mai multe deficiențe igienicosanitare, unitatea fiind sancționată cu amendă contravențională în valoare de 25.000 lei și
sancțiune complementară de suspendare a activității.
Totodată, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Timiș, împreună cu cei ai ITM
Timiș, Inspecției Sociale Timiș, Secției de Poliție Jebel și Secției de Poliție Liebling, au
participat la un control comun la Căminul de bătrâni „Casa Trandafirilor”, ocazie cu care s-a
constatat că unitatea nu respecta măsura de suspendare a activității, aceasta funcționând în
continuare. Inspectorii DSP Timiș au aplicat sancțiune contravențională în valoare de 40.000
lei, iar cei 11 bătrâni internați au fost mutați la Spitalul Orășenesc Deta.
Reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au realizat un control
inopinat în datele de 22.01.2019 și 04.02.2019, la Căminul de bătrâni „Casa Trandafirilor”. În
urma acțiunii de control, s-a constatat că erau cazate 11 persoane vârstnice pentru care se
plătea o contribuție lunară, fără a putea fi prezentate documente în acest sens, dar nici
documente care să dovedească furnizarea de servicii sociale de cazare și îngrijire pentru aceste
persoane, drept pentru care s-a aplicat o sancțiune contravențională, în valoare de 10.000 lei.
În ceea ce privește îndeplinirea celorlalte măsuri dispuse, respectiv încetarea activității
până la obținerea documentelor care să-i confere funcționarea întru-un cadru legal, inspectorii
au constatat că unitatea nu este acreditată ca și furnizor de servicii sociale conform
prevederilor Legii nr. 197/2012 și furnizează servicii sociale fără a deține licență de
funcționare. La sfârșitul acțiunii de monitorizare s-a încheiat un proces-verbal de control
privind nerespectarea îndeplinirii măsurilor dispuse la termenul stabilit de inspectorii sociali
și s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 8.000 lei.
În cursul lunii martie 2019, inspectorii sociali au verificat Căminul de bătrâni „Casa
Trandafirilor”, constatând că nu mai sunt furnizate servicii sociale de cazare în sistem
rezidențial pentru persoane vârstnice.
Dosar 450/2019 Petenta a sesizat Biroul Teritorial Timișoara arătând că în calitate de
reprezentant legal al fiului său, născut în luna septembrie 2017, a încasat începând cu luna
martie 2019 stimulent de inserție, deoarece s-a angajat în data de 12.03.2019, indemnizația
lunară pentru creșterea copilului fiind întreruptă. Fără a i se comunica nicio informație, plata
acestui stimulent a fost suspendată în data de 13.06.2019, motivat de faptul că petenta ar fi
încetat activitatea profesională.
Astfel, abia în luna noiembrie 2019 petenta a primit decizia Agenția Județeană pentru
Plăți și Inspecție Socială Timiș privind suspendarea plății stimulentului de inserție, fără ca
această decizie să i se fi comunicat în termenul legal.
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Totodată, în luna noiembrie 2019, când a depus actul adițional privind prelungirea
contractului de muncă, i s-a comunicat că nu i se va mai plăti stimulentul de inserție pentru
lunile iunie-noiembrie, deși toate actele depuse atestă că a fost angajată neîntrerupt începând
cu data de 12.03.2019.
În urma demersurilor efectuate, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Timiș ne-a informat că a fost reluată plata dreptului reprezentând stimulent de inserție
începând cu data de 13.06.2019.
Recomandări ignorate de autorități:
Dosar nr. 61/2018 Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Timișoara, arătând că
limitele proprietății sale situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi au fost modificate în
mod abuziv și fără a fi notificată în vreun fel de Primăria Orașului Recaș, iar solicitările sale
adresate acestei instituții au fost ignorate.
Au fost întreprinse demersuri la Primăria Orașului Recaș, însă răspunsul primit nu a
făcut decât să reitereze cele comunicate anterior petentei și anume, compensarea cu o
suprafață de 550 mp teren extravilan din rezerva aflată la dispoziția Comisiei locale, pentru
„deponeul” care ar fi fost solicitat de petentă.
Față de răspunsul primit, s-a efectuat o anchetă la Primăria Orașului Recaș, prin care
s-a urmărit clarificarea motivului amenajării unui „deponeu”, în condițiile în care petenta nu
a solicitat decât compensarea pentru zona de protecție adiacentă canalului de irigație care
mărginește proprietatea sa, precum și asupra planului de înțărușare avut în vedere pentru
intabulare.
În urma acestei anchete, reprezentanții primăriei au arătat că nu ar exista niciun punct
de vedere din partea administratorilor infrastructurii de îmbunătățire funciară, respectiv
Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu privire la terenul necesar pentru zona de
protecție adiacentă canalului de irigație care mărginește proprietatea petentei, deși competența
acestora este invocată în aproape toate răspunsurile autorității locale privind amenajarea unui
„deponeu”.
În ceea ce privește suprafața de teren intravilan pentru care petenta solicită de
asemenea o compensare, reprezentanții primăriei au arătat că aceasta va fi compensată,
urmând ca în proxima ședință a Comisiei de fond funciar să se facă o propunere în acest sens,
propunere ce urma să fie transmisă și Biroului Teritorial Timișoara.
În urma adresei formulate către Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare, am
fost informați că Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș a Agenției Naționale de
Îmbunătățiri Funciare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis deja
un punct de vedere pe care l-a comunicat petentei, care însă, deși a fost transmis de petentă și
primăriei, nu a fost luat în considerare.
Deoarece nu am mai primit nicio informare din partea Primăriei Orașului Recaș,
Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 98/2019, privind luarea măsurilor legale ce se
impun pentru: compensarea petentei pentru suprafața de teren extravilan prevăzută de
legislația din domeniu pentru zona de protecție a canalelor de desecare; compensarea petentei
pentru terenul intravilan suprapus din eroare pe proprietatea vecină.
Întrucât Primăria Orașului Recaș nu formulat un răspuns cu privire la însușirea
recomandării, va fi sesizată autoritatea ierarhic superioară - Instituția Prefectului Județul
Timiș.
În anul 2019, au fost cazuri când unele autorități publice nu au acordat sprijinul
necesar în exercitarea atribuțiilor instituției Avocatul Poporului: Primăria Satchinez, județul

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

81

Timiș, Primăria Foeni, județul Timiș, Primăria Belinț, județul Timiș, Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Timiș.
De asemenea, am întâmpinat dificultăți în soluționarea sesizării din oficiu nr.
126/2019, inițiate în urma articolului apărut în presă privind țipetele unui copil ce răzbăteau
prin geamurile unei clădiri din Timișoara, unde funcționau o grădiniță și o creșă.
Astfel, directoarea grădiniței, atunci când a putut fi găsită la unitatea de învățământ, a
refuzat să permită reprezentantului instituției Avocatul Poporului vizitarea unității și să
semneze procesul-verbal de anchetă, arătând că își poate solicita avocatul să discute cu privire
la cazul semnalat de presă, astfel că nu am putut afla punctul de vedere al reprezentanților
grădiniței.
Cu toate acestea, sesizarea din oficiu a fost soluționată în baza colaborării cu
reprezentanta creșei și a răspunsurilor primite din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș
și a Serviciului Public Creșe din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
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CAPITOLUL VIII
SERVICIUL CONTENCIOS CONSTITUŢIONAL, RECURS ÎN INTERESUL
LEGII, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC, ANALIZĂ ACTE
NORMATIVE, RELAŢII EXTERNE ŞI COMUNICARE
Serviciul contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios
administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare își
desfășoară activitatea în directa subordonare a Avocatului Poporului, fiind compus din
trei structuri, având competențe bine delimitate: Biroul contencios constituţional şi
recurs în interesul legii, Biroul contencios administrativ şi juridic şi Biroul analiză acte
normative, relaţii externe şi comunicare.
Secțiunea 1. Activitatea Biroului contencios constituțional și recurs în interesul legii
Rolul Biroului contencios constituțional și recurs în interes este determinat de
realizarea atribuțiilor Avocatul Poporului de apărător al drepturilor și libertăților
persoanelor, prin intermediul controlului de constituționalitate al legilor și
ordonanțelor, precum și al unificării practicii judiciare la nivelul întregii țări, stabilind
raporturi directe între Avocatul Poporului și Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și
Justiție și celelalte instanțe.
1.1.
Sesizarea directă a Curții Constituționale
Pentru anul 2019, se remarcă o creștere a numărului de excepții ridicate direct de
Avocatul Poporului, activitatea Biroului contencios constituțional și recurs în interesul legii
totalizând un număr de 12 sesizări directe adresate Curții Constituționale, a căror finalitate
este atât protejarea drepturilor și libertăților garantate la nivel constituțional și legal, cât și
respectarea Constituției în procesul de adoptare al actelor normative, după cum urmează:
a) Protecția unor categorii vulnerabile (elevi, studenți, persoane cu handicap,
pensionari) și a cetățenilor care locuiesc în zonele rurale, concretizată prin contestarea
soluției legislative prin care a fost eliminat transportul public județean de persoane, contracost, din sfera serviciilor publice, reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane;
Prin Decizia nr. 785/2019, excepția de neconstituționalitate a fost respinsă ca
inadmisibilă. Până la data întocmirii prezentului raport, decizia nu a fost publicată în
Monitorul Oficial al României.
b) Nerespectarea de către Guvern a exigențelor constituționale și jurisprudenței
Curții Constituționale, privind adoptarea ordonanțelor de urgență, prin emiterea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
c) Apărarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin contestarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 60/2017, act normativ prin care s-a produs o limitare drastică a
facilităților de integrare în mediul privat al persoanelor cu handicap determinată de măsura
desființării unităților protejate constituite în cadrul operatorilor economici și al
organizațiilor neguvernamentale, precum şi a celor organizate de persoana cu handicap
autorizată să desfăşoare activităţi economice independente;
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d) Respectarea dreptului la viață intimă, familială și privată al persoanelor
concretizată prin reiterarea argumentelor privind necesitatea reglementării unor garanții, la
nivelul legii organice, a unor garanții pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor de
identificare ale persoanelor, pe calea excepției directe invocate față de Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru
apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
privind comunicaţiile electronice;
e) Asigurarea egalității de tratament juridic, în privința aplicării sancțiunii
complementare, între conducătorii auto care depășesc viteza maximă legală admisă cu 70
km/h sau mai mult și de cei care depășesc viteza legală cu viteza cuprinsă în intervalul 50 –
70 km/h, din perspectiva unei omisiuni legislative din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
195/2002, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 130/2019;
f) Protecția drepturilor electorale ale cetățenilor (dreptul de vot și dreptul de a fi
ales), invocând neconstituționalitatea soluțiilor legislative care reglementează condițiile
pentru a putea candida la Președinția României, precum și condițiile definirii unui partid
parlamentar cuprinse în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea
Autorității Electorale Permanente, modificată;
g) Înlăturarea deficiențelor intervenite prin reglementarea de către Guvern, a
alimentării populației, în regim de continuitate, cu apă potabilă, termoficare sau salubritate,
fără a fi interesat ca serviciul respectiv să fie și plătit, existând riscul ca activitatea
operatorului de utilități publice să nu poată fi susținută – Curtea Constituțională a fost
sesizată cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 53/2019;
h) Protejarea dreptului la un proces echitabil, în componenta sa privind legalitatea
constituirii completelor, argumentând neconstituționalitatea prevederilor din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară;
i) Recunoașterea, în condiții de egalitate, în beneficiul tuturor persoanelor încadrate
în gradul de handicap grav, a majorării punctajelor lunare cu 25% pentru perioadele în care
au desfăşurat activitate ca persoane cu deficienţă gravă;
j) Protecția dreptului la un nivel de trai decent al părinților care se întorc în activitate
înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, în sensul ca încetarea plății
stimulentului de inserție să se realizeze doar în perioada în care beneficiarul nu mai
realizează venituri supuse impozitului, ulterior putând fi reluată plata acestui stimulent;
k) Garantarea dreptului la un proces echitabil din perspectiva necesității
reglementării unei condiții privind specializarea procurorilor la numirea în funcția de
procuror al Direcției Naționale Anticorupție;
l) Respectarea dreptului de proprietate, a principiului securităţii juridice şi a
principiului legalităţii în cazul emiterii unei decizii de restituire a imobilului expropriat ca
urmare a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic
de execuţie ori a detaliilor de execuţie (decizia de restituire are ca efect obligarea foștilor
proprietari la reprimirea în proprietate a bunul expropriat, retragerea sumelor din conturile
de consemnare și restituire a sumelor, în cazul în care proprietarii au acceptat cuantumul
despăgubirilor).
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*Efectele juridice produse în anul 2019 ca urmare a soluționării excepțiilor din
oficiu ridicate în anii anteriori
Urmare a excepției directe ridicate de Avocatul Poporului, în prezent este recunoscut
dreptul personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut
special de a obține concediul pentru îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până
la 18 ani în aceleași condiții cu ceilalți salariați.
Astfel, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 323/2019 a admis excepția de
neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că art. 15 alin. (2)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și sintagma „cu excepția” din art. 61
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate sunt neconstituționale.
Prin urmare, în intervalul 19 iulie 2019 - 1 septembrie 2019, dispozițiile art. 15 alin.
(2) din Legea nr. 80/1995 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice
începând cu data de 2 septembrie 2019, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
1.2 Formularea punctelor de vedere la solicitarea Curții Constituționale
În perioada de referință, urmare a analizei de constituționalitate asupra actelor
normative invocate prin raportare la textele constituționale pretins încălcate, a fost transmis
Curții Constituționale un număr de 189 de puncte de vedere.
Într-un număr de 45 de dosare, au fost exprimate puncte de vedere în sensul
neconstituționalității actului normativ analizat sau au fost formulate puncte de vedere sub
rezervă de interpretare. În cazul celorlalte 144 de solicitări, punctul de vedere exprimat a fost
în sensul constituționalității.
1.3. Soluționarea petițiilor prin care se solicită sesizarea Curții Constituționale
În anul 2019, a fost soluționat un număr de 960 de petiții prin care a fost solicitată
sesizarea Curții Constituționale în privința actelor normative apreciate de petenți ca fiind
neconstituționale.
Soluționarea petițiilor adresate Biroului contencios constituțional prin care se solicită
sesizarea Curții Constituționale presupune realizarea analizei de constituționalitate a actelor
normative invocate de petenți, prin raportare la textele constituționale pretins încălcate, astfel
cum au fost acestea dezvoltate în jurisprudența Curții Constituționale, a Curții Europene a
Drepturilor Omului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și în doctrină.
Urmare a analizei de constituționalitate, petenții care solicită sprijinul Avocatului
Poporului primesc un răspuns detaliat cuprinzând argumentele care întemeiază decizia
Avocatului Poporului de a sesiza sau nu Curtea Constituțională.
1.4. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu recurs în interesul legii
În anul 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis trei cereri de recurs în
interesul legii formulate de Avocatul Poporului, după cum urmează:
 Recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările
şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul
unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate
desfăşurată în «unitate minieră» şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă
Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție
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Prin Decizia nr. 9/2019 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul
legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că: în interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr.
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor
de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate
desfăşurată în "unitate minieră" şi încadrată în condiţii speciale de muncă.
În acest dosar, Înalta Curte de Casație și Justiția a stabilit o interpretară contrară
punctului de vedere exprimat de Avocatul Poporului și de Ministerul Public.
 Recursul în interesul legii având ca obiect interpretarea şi aplicarea art. 22 din
Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și
țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată
Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție
Prin Decizia nr. 24/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în
interesul legii formulat de Avocatul Poporului, în sensul punctului de vedere exprimat de
instituția noastră, și a stabilit recunoașterea locurilor de muncă ale personalului care
desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum
şi ale personalului disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie
patologică şi al catedrei de biologie celulară ca fiind încadrate ex lege în categoria locurilor
de muncă în condiţii deosebite, fără a fi necesară parcurgerea metodologiei prevăzute de acte
normative secundare.
 Recursul în interesul legii având ca obiect interpretarea și aplicarea neunitară
dispozițiilor art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și
organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca
Înalta Curte de Casație și Justiție să pronunțe o decizie pentru a stabili dacă instanța de
judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la
desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului.
Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție
Prin Decizia nr. 33/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în
interesul legii formulat de Avocatul Poporului și a decis că instanța de judecată nu poate
consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei. Cu
privire la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului, instanța de judecată poate consfinți
acordul de mediere având acest obiect.
În acest dosar, soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost în acord
cu punctul de vedere al Avocatului Poporului și al Ministerului Public.
1.5. Soluționarea petițiilor prin care se solicită sesizarea Înaltei Curți de Casație și
Justiție în vederea unificării practicii judiciare neunitare
În perioada analizată, a fost soluționat un număr de 44 petiții prin care petenții au
solicitat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Soluționarea petițiilor din analiza cărora se conturează sesizarea Înaltei Curți de
Casație și Justiție presupune: (i) identificarea dispozițiilor legale a căror interpretare și aplicare
a determinat practica judiciară neunitară; (ii) identificarea aceleiași probleme de drept care a
primit o soluționare diferită; (iii) sesizarea celor 15 curți de apel.
Din cele 44 de petiții:
a) în 6 dosare s-a impus formularea solicitărilor către curțile de apel de la nivelul întregii
țări, în vederea comunicării hotărârilor judecătorești privind practica judiciară neunitară;
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b) în 4 dosare, întrucât practica judiciară neunitară nu se regăsea la nivelul întregii țări,
ci doar la nivelul unei singure curți de apel, s-a solicitat respectivelor curți de apel unificarea
practicii judiciare neunitare prin intermediul întâlnirilor lunare ale judecătorilor, în care să
fie discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea unor soluții diferite sau
probleme de drept de mare noutate, care ar putea genera practică neunitară.
Secțiunea a 2-a Activitatea Biroului contencios administrativ și juridic
Pentru perioada de referință, activitatea acestui birou poate fi sintetizată astfel:
2.1. Formularea a 6 acțiuni în contencios administrativ
a) Tribunalul Timiș - Dosar nr. 3753/30/2019, cu termen de judecată la data de
3.12.2019 - anularea Dispoziției privind respingerea cererii de schimbare pe cale
administrativă a numelui petentului, constatarea refuzului nejustificat în soluționarea cererii
de schimbare administrativă a numelui, și pe cale de consecință, emiterea unei noi dispoziții
de schimbare pe cale administrativă a numelui reclamantului;
b) Tribunalul Vrancea - Dosar nr. 1716/91/2019 - anularea parțială a unei hotărâri
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Suraia pe anul 2018,
aprobată de Consiliul Local al Comunei Suraia referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2018 prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) cu trimitere la Anexa nr. 1, pct. 13
"Taxele speciale" prin care a fost stabilită și percepută taxa specială de salubritate, și pe cale
de consecință să se constate ca fiind nelegală instituirea și perceperea debitului, reprezentând
taxă de salubritate;
c) Tribunalul Mehedinți - Dosar nr. 4496/101/2019 - anularea parțială a Hotărârii
Consiliului Local Sisești, județul Mehedinți privind modificarea, începând cu anul fiscal 2019
a nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, prin indexarea cu rata inflației
în procent de 5%, în sensul scutirii de la plata taxei speciale de pază și a taxei pentru gunoi
stabilite prin Anexa nr. 1, pentru imobilele nelocuite;
d) Tribunalul Gorj - Anularea parțială a două hotărâri emise de Consiliul Local
Stănești, județul Gorj având ca obiect stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și
suspendarea efectelor juridice al acestor acte administrative;
e) Tribunalul Brașov - Obligarea Consiliului Județean Brașov și a Liceului „Petru
Rareș” din Feldioara la alocarea, calcularea și plata sumelor cuvenite unui elev minor,
constând în alocația zilnică de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei și încălțămintei, precum și a sumelor pentru nevoi personale pentru elevii cu
cerințe educaționale speciale din învățământul preuniversitar de masă, stabilite prin Legea nr.
1/2011 a educației naționale.
f) Tribunalul Ilfov - Acțiune în contencios administrativ privind înregistrările unor
bunuri imobile în evidențele fiscale ale unor UAT-uri.
2.2. Soluționarea petițiilor prin care se solicită sesizarea instanței de contencios
administrativ
A fost soluționat un număr de 44 de lucrări având ca obiect solicitarea de sesizare
a instanței de contencios administrativ în privința nelegalității unor acte administrative.
2.3. Soluționare plângeri prealabile
Au fost redactate 12 răspunsuri la plângeri prealabile.
2.4. Dosare în care Avocatul Poporului are calitatea de pârât; acte procedurale
întocmite:
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În anul 2019, la nivelul Biroului contencios administrativ și juridic au fost rulate 25 de
dosare pentru s-au întocmit următoarele documente: a) 2 puncte de vedere către
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; b) 2 răspunsuri la sesizările
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în dosarul nr. 25/P/2019; c) 2 căi de atac;
d) 33 întâmpinări; e) 2 întâmpinări la recurs și 1 întâmpinare la o contestație în anulare;
f) 5 precizări dosar; g) 11 note/concluzii scrise; h) asigurarea reprezentării în dosare
aflate pe rolul instanțelor; i) întocmire sau revizuire, după caz, și viză de legalitate pentru
toate ordinele și regulamentele emise de Avocatul Poporului; j) formularea unor puncte de
vedere cu privire la diverse acte sau fapte administrative, la solicitarea Avocatul Poporului.
Secțiunea a 3-a Activitatea Biroului analiză acte normative, relații externe și comunicare
3.1. Pentru perioada de referință, activitatea poate fi sintetizată astfel: a) analizarea a
199 proiecte de legi în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale; b)
formularea de observații pe marginea Raportului de țară privind situația drepturilor omului în
anul 2018, elaborat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii; c) analizarea
statutelor Institutului Internațional al Ombudsmanului, Institutului European al
Ombudsmanului, Asociației Ombudsmanilor Mediteraneeni, Asociației Ombudsmanilor și
Mediatorilor Francofoni, precum și a declarațiilor de înființare a Reţelei Europene a
Ombudsmanilor, Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est, Rețelei
Mecanismelor Naționale de Prevenire din Sud-Estul Europei, în vederea formalizării Rețelei
Ombudsmanilor din Balcani; d) analizarea propunerii de Regulament al Parlamentului
European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor
Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei
94/262/CECO, CE, Euratom, din 29 martie 2019 și a Avizului Serviciului Juridic al
Consiliului Uniunii Europene - SJCONS, și formularea răspunsului instituției Avocatul
Poporului; e) formularea unor puncte de vedere, la solicitarea Avocatul Poporului.
3.2. Pe plan extern, Avocatul Poporului, adjuncții săi și reprezentanții instituției au
participat la reuniuni internaţionale, organizate de: Institutul European al Ombudsmanului,
Institutul Internaţional al Ombudsmanului, Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor
Francofoni, Consiliul Europei, alte instituții Ombudsman:
• Reuniunea Biroului Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni – AOMF
- Franța;
• Workshop-ul de consultare cu tema Consolidarea drepturilor persoanelor suspectate
sau acuzate în cadrul procedurilor penale – Rolul Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului - Ungaria;
• A 20-a Aniversare a Instituției Ombudsman în Grecia - Grecia;
• Adunarea generală a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului – ENNHRI - Elveția;
• Reuniunea Consiliului director al Institutului European al Ombudsmanului – EOI Slovacia;
• Conferința Rețelei Europene a Ombudsmanilor - Belgia;
• Reuniunea privind funcționarea grupului de monitori FRONTEX - Grecia;
• A XVI-a Conferință Internațională a Ombudsmanilor - Azerbaidjan;
• A II-a Reuniune Suplimentară pe tema Dimensiunii Umane privind Multilateralismul
Efectiv în cadrul Dimensiunii Umane a OSCE - Austria;
• vizita Avocatului Poporului în Serbia, la invitația Protectorului Cetățenilor
(Ombudsmanul) Republicii Serbia, 23-24 septembrie 2019;
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• Reuniunea anuală de Implementare – Dimensiunea Umană (HDIM) a Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - Polonia;
• A 23-a Conferință Anuală a Rețelei Europene a Ombudsmanilor pentru Copii ENOC - Irlanda de Nord - Marea Britanie;
• Conferința Comisiei Europene Împotriva Rasismului și Intoleranței - ECRI /
Aniversare ECRI - Franța;
• A 2-a întâlnire a Rețelei Mecanismelor Naţionale de Prevenire din Sud-Estul Europei
- Macedonia de Nord;
• Întâlnirea tematică a Rețelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est –
CRONSEE - Albania;
• Reuniunea Consiliului de administrație al Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor
Francofoni - AOMF și Reuniunea comună AOMF/APF - Maroc;
• Conferința cu tema Elaborarea de îndrumări pentru Instituţiile Naționale pentru
Drepturile Omului - Austria;
• A 11-a Conferință Internațională a Instituţiilor Ombudsman pentru Forțele Armate,
- Bosnia și Herțegovina;
• Conferința regională Consolidarea Capacităților Ombudsmanului - Creșterea
accesibilității pentru toți cetățenii - Serbia;
• A 30-a Aniversare a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii – CPT Franța;
• Misiunea de monitorizare la Centre Hospitalier de Montfavet din Avignon, împreună
cu Mecanismul Naţional de Prevenire din Franța;
• Conferința Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului –
ENNHRI - Belgia;
• Întâlnirea la nivel de experți ai Mecanismelor Naționale de Prevenire cu tema
Tratamentul anumitor grupuri de deținuți aflați în situație de vulnerabilitate - Bulgaria.
3.3. Din numeroasele manifestări care au avut loc pe plan intern, amintim:
- vizita în România a Protectorului Cetățenilor Republicii Serbia. În contextul temei
prioritare a mandatului României de asigurare a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene – consolidarea rolului global al Uniunii Europene prin promovarea politicii de
extindere prin acțiunea Uniunii în vecinătate – Avocatul Poporului din România și Protectorul
Cetățenilor din Republica Serbia au încheiat un Memorandum de Înțelegere
- vizita unei delegații a Comisiei pentru Integritate și Anticorupție din Iordania;
- vizita unei delegații a Oficiului pentru Petiții al Guvernului Municipal din Shanghai;
- workshop-ul practic privind Monitorizarea instituțiilor psihiatrice, organizat de
Asociația pentru Prevenirea Torturii, în colaborare cu Domeniul privind prevenirea torturii în
locurile de detenție;
- întâlnirea cu o echipă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE-ODIHR), care a evaluat procesul
electoral.
Şi în cursul anului 2019, a continuat colaborarea instituţiei Avocatul Poporului cu
universităţi din întreaga ţară, prin efectuarea de stagii de practică ale studenţilor atât la sediul
central, cât şi la sediile birourilor teritoriale – 173 de studenţi.
**
Pentru a eficientiza activitatea şi pentru a consolida relațiile cu autorităţile publice
dispuse să colaboreze cu instituția Avocatul Poporului, au fost încheiate protocoale de
colaborare: Protocol între Centrul de Documentare pentru Juriști și Asistență Juridică pentru
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Cetățeni din cadrul Partener 1 – Universitatea de Vest din Timișoara al Proiectului „Servicii
de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și
justiție” și Instituția Avocatul Poporului, încheiat în data 3 aprilie 2019 și Protocol între
Asociația Română pentru Transparență și Instituția Avocatul Poporului, încheiat în data 24
octombrie 2019.
3.4. Comunicarea și relațiile instituţiei Avocatul Poporului cu mass-media
În 2019, cu precădere în a doua parte a anului, componenta de imagine și de relaționare
cu presa a instituției a cunoscut o transformare importantă. Dincolo de faptul că Avocatul
Poporului a rămas receptiv la semnalele lansate de mass-media privind posibile încălcări ale
drepturilor și libertăților cetățenilor de către autorități sau instituții publice, în cadrul instituției
a fost inițiată o nouă abordare, prin organizarea de conferințe de presă periodice, susținute
atât de către Avocatul Poporului și adjuncții acestuia, cât și de către consilieri sau experți,
participanți direcți la anchetele și celelalte demersuri realizate de către instituție.
Ca obiective ce se mențin și pentru anul 2020, sunt: inițierea unei colaborări constante
cu postul public de radio la nivel central; întocmirea, asemenea altor instituţii Ombudsman, a
unei liste a instituţiilor şi autorităților publice care nu au pus în aplicare sau au tărăgănat
punerea în aplicare a recomandărilor Avocatului Poporului; demararea unor audiențe colective
(întâlniri cu cetățenii); realizarea unor campanii de informare, în mediul liceal şi universitar,
asupra competențelor Avocatului Poporului şi asupra aspectelor legate de apărarea drepturilor
și libertăților fundamentale ale omului.
**
Avocatul Poporului şi adjuncţii săi au participat la 99 emisiuni radio-TV, au fost
publicate 145 articole în presa centrală şi locală, au fost date publicităţii 184 comunicate de
presă şi au fost organizate 5 conferinţă de presă:
- 28 august 2019, ocazionată de prezentarea noului Avocat al Poporului;
- 2 octombrie 2019, în cadrul căreia au fost prezentate, între altele, rezultatele
investigațiilor referitoare la cazul de la Caracal și cele privind sporirea siguranței în trafic;
- 18 octombrie 2019, prezentarea Raportului special privind situația respectării
drepturilor omului în spitalele de psihiatrie din România;
- 8 noiembrie 2019, prezentarea concluziilor Raportului special privind rezultatul
investigațiilor legate de prescrierea substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de tip
rezidențial;
- 19 noiembrie 2019, organizată de Avocatul Poporului și Organizația Salvați Copiii,
în care a fost lansat Raportul special privind respectarea drepturilor copilului în România.
Comunicarea şi relaţiile birourilor teritoriale cu mass-media au cunoscut o creștere
importantă. Astfel, în anul 2019, au fost publicate în presa locală, 422 articole, referitoare la
activitatea birourilor teritoriale, iar reprezentanții acestora au participat la 168 de emisiuni de
radio şi televiziune.

AVOCATUL POPORULUI
RAPORT ANUAL 2019

90

CAPITOLUL IX
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI BUGETARE
Secțiunea 1 – Resurse umane
Instituția este condusă de Avocatul Poporului, asistat de 6 adjuncți, specializați pe șase
domenii de activitate.
În anul 2019, ca urmare a ajungerii la termen a două mandate ale adjuncților
Avocatului Poporului, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și
Senatului nr. 4/18.12.2019 a fost numit adjunctul Avocatului Poporului de la Domeniul
privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante în locurile de detenție și a fost reconfirmat în funcție adjunctul Avocatului
Poporului de la Domeniul armată, justiție, politie, penitenciare ca urmare a finalizării
mandatului precedent.
În cadrul instituției Avocatul Poporului funcționează, în subordinea directă a
Avocatului Poporului, Serviciul contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios
administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare, fiind compus din
trei structuri, având competențe bine delimitate: Biroul contencios constituţional şi recurs în
interesul legii, Biroul contencios administrativ şi juridic şi Biroul analiză acte normative,
relaţii externe şi comunicare.
În teritoriu, activitatea se desfășoară prin cele 14 birouri teritoriale, organizate pe
criteriul geografic al curților de apel, precum și prin cele 4 centre zonale ale Mecanismului
Național de Prevenire.
Personalul existent în instituție de 146 salariați, este format din: 7 demnitari, 1 director
coordonator, 1 șef serviciu, 4 șefi de birou, 90 de consilieri, 23 de experți, 5 referenți, 12
șoferi, la care se adaugă 2 consilieri și 1 referent la cabinetul Avocatului Poporului. Dintre
aceștia, 97 sunt femei și 49 sunt bărbați.
Structura organizatorică a instituției Avocatul Poporului este prevăzută în
Regulamentul de organizare şi funcționare a instituției și reflectă domeniile de specializare,
astfel cum sunt stabilite prin lege.
Activitatea economică şi administrativă a instituției este coordonată de directorul
coordonator.
În cadrul instituției funcționează Consiliul Consultativ, care este compus din Avocatul
Poporului, adjuncții acestuia, directorul coordonator, precum şi alte persoane desemnate de
Avocatul Poporului. Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, fiind
convocat de Avocatul Poporului.
Instituția Avocatul Poporului şi-a desfășurat activitatea în anul 2019 cu o schemă de
personal ce a cuprins un număr de 165 de posturi finanțate, din care 157 de posturi repartizate
la sediul central și la birourile teritoriale, precum și la cele patru centre zonale; iar 8 posturi
la cabinetul Avocatului Poporului.
La începutul anului 2019, au fost înregistrați 140 salariați și 25 posturi vacante din
care 1 post de conducere și 24 posturi de execuție. În cursul anului, în perioada ianuarie decembrie au avut loc 18 intrări şi 12 ieșiri.
La sfârșitul anului 2019, au fost înregistrate 19 posturi vacante, din care 1 post de
conducere și 18 posturi de execuție (5 posturi la cabinetul Avocatului Poporului).
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Personalului instituției Avocatul Poporului îi sunt aplicabile prevederile Statutului
personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului.

Secțiunea a 2-a Resurse materiale și bugetare
Prezentul capitol tratează resursele financiare ale instituţiei şi modul în care au fost
consumate, baza legală şi modificările legislative privind creditele puse la dispoziție prin
bugetul instituției.
Situația creditelor bugetare alocate și consumate de instituția Avocatul Poporului în
anul 2019 este prezentată în tabelul următor:
Buget
inițial
Legea
50/2019

Titlul

Total, din care:
Cheltuieli personal
Bunuri şi servicii

Influențe
rectificare
bugetară
conform
O.G. nr.
12/2019

Virări de
credite
2019

Retrageri
credite
conform
art. 54 din
Legea nr.
500/2002

Buget
diminuat
rămas de
executat

Buget
consumat
la data de
31.12.2019

Realizat
%

23.532.000
18.513.000
4.604.000

-1.054.000
-600.000
-460.000

-2.000

-80.000
-69.000
-

22.398.000
17.844.000
4.142.000

22.247.944
17.758.784
4.083.716

99,33
99,52
98,59

Alte transferuri

15.000

-

-

-

15.000

14.853

99,02

Alte cheltuieli

130.000

+6.000

+2.000

-

138.000

137.216

99,43

Capital

270.000

-

-

-11.000

259.000

253.374

97,83

În vederea desfășurării activităţii în anul 2019, instituţiei Avocatul Poporului i s-au
alocat prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, credite în valoare de
23.532.000 lei.
Execuția bugetară a anului 2019 s-a realizat la nivelul a 99,33% din bugetul alocat.
Ponderea cea mai mare în totalul creditelor bugetare o au cheltuielile de personal, în
procent de 78,67%
Instituția Avocatul Poporului s-a încadrat în creditele bugetare alocate inițial prin
Legea bugetului de stat nr. 50/2019.
Consumarea fondurilor privind cheltuielile de personal s-a făcut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice,
potrivit cărora s-a efectuat încadrarea personalului instituției Avocatul Poporului.
Bugetul rămas de executat în anul 2019, în urma rectificărilor bugetare și a
disponibilizării de credite bugetare a fost de 17.844.000 lei, cheltuielile cu salariile au fost, la
finele anului 2019, în valoare de 17.758.784 lei, execuția bugetară fiind de 99,33%.
Instituția Avocatul Poporului nu are datorii şi nici întârzieri la plata salariilor sau a
contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.
La Titlul II Bunuri şi servicii, în cursul anului 2019 consumarea creditelor bugetare
s-a efectuat în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Achizițiile publice, cu mici
excepții, au fost efectuate prin intermediul SICAP. Toate achizițiile din cursul anului 2019 au
fost efectuate prin achiziție directă, nedepășindu-se pragul prevăzut în Legea nr. 98/2016 la
art. 7 alin. (5).
În cadrul cheltuielilor cu bunurile și serviciile, ponderea cea mai mare o dețin
cheltuielile cu închirierea spațiului pentru desfășurarea activității curente, rezultate din
încheierea Acordului-cadru nr. 8205/31 mai 2018 cu GENERALCOM SA, pe o perioadă de
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5 ani de la semnarea lui, cu posibilitate de reînnoire, în condițiile legii. Valoarea lunară a
contractului subsecvent este de 49.184,26 Euro (inclusiv TVA). Anual, se încheie câte un
Contract Subsecvent aferent Acordului-cadru. Pentru anul 2019, cheltuielile cu chiria au
însumat 2.803.749 lei, reprezentând 68,66% din totalul creditelor bugetare consumate la Titlul
II Bunuri şi servicii.
Bugetul rămas de executat în anul 2019, în urma rectificărilor bugetare și a
disponibilizării de credite bugetare a fost de 4.142.000 lei, iar cheltuielile realizate au fost, la
finele anului 2019, în valoare de 4.083.716 lei, execuția bugetară fiind de 98,59%.
La Titlul VII Alte transferuri, s-au alocat prin Legea bugetului de stat nr. 50/2019
credite bugetare și de angajament în sumă de 15.000 lei.
Instituția Avocatul Poporului este afiliată la o serie de organisme internaționale unde
achită cotizații anuale, astfel:
- Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni - 1100 Euro/an;
- Institutul Internațional al Ombudsmanului - 1.500 Euro/an și Institutul European al
Ombudsmanului - 350 Euro/an.
În cursul anului 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 14.853 lei. Execuția bugetară
a fost de 99,02% suma fiind în totalitate destinată achitării contribuției de membru a instituției
Avocatul Poporului la organismele internaționale la care aceasta este afiliată.
La Titlul XIII. Active nefinanciare ponderea ce mai mare a cheltuielilor efectuate
este deținută de achiziționarea a două autoturisme în valoare de 140.724 lei pentru dotarea
centrelor zonale Alba și Craiova ale MNP, respectiv 55,54%.
O pondere însemnată în cadrul investițiilor dețin și cheltuielile efectuate cu
achiziționarea de licențe: Windows 10 Pro (20 buc.), Office Home and Business 2019 (20
buc.), licență platformă program petiții IBM Domino (1 buc.), în valoare totală de 50.919 lei.
Bugetul rămas de executat în anul 2019, în urma disponibilizării de credite bugetare
a fost de 259.000 lei, iar cheltuielile realizate au fost, la finele anului 2019, în valoare de
253.374 lei, execuția bugetară fiind de 97,83%.
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CAPITOLUL X
AUDIT ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR

În anul 2019, în instituția Avocatul Poporului, activitatea de audit intern a continuat,
ca și în anii precedenți, să sprijine structurile auditate prin intermediul opiniilor și
recomandărilor, să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și procedurile
existente. În acest sens, misiunile de audit intern aferente anului 2019 s-au efectuat conform
Planului anual de audit intern. Tematica misiunilor s-a referit la:
- evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019-misiune solicitată de Unitatea
Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
- auditul sistemului contabil al instituției Avocatul Poporului;
- auditul operațiunilor de trezorerie (decontări bănești);
- auditul cheltuielilor de personal și plății drepturilor aferente, a impozitelor și
contribuțiilor;
- evaluarea modului de respectare a legislației in domeniul achizițiilor publice, a
funcționalității controlului intern, a exhaustivității înregistrărilor;
- auditul Birourilor Teritoriale Brașov și Craiova.
În rapoartele de audit întocmite s-a constatat funcționalitatea controlului intern și a
proceselor de guvernanță, fiabilitatea sistemelor auditate, dar și aspecte care necesită
perfecționări atât din punct de vedere procedural, organizatoric cât și al resurselor umane
implicate. Recomandările s-au referit la necesitatea consolidării sistemului de control intern,
prin managementul riscurilor, elaborarea de noi proceduri operaționale interne și revizuirea
celor existente, perfecționarea pregătirii profesionale și a sistemului informatic. Principalele
recomandări s-au referit la următoarele aspecte:
- perfecționarea profesională a personalului Biroului financiar, salarizare, resurse
umane, prin participarea la sesiunile de pregătire pentru cursul ForExeBug – aplicații practice;
- continuarea bunelor practici de până în prezent privind monitorizarea operațiunilor
cu mijloace circulante băneşti, securitatea operaţiunilor cu numerar, urmărirea scadențelor, în
conformitate cu termenele legale și contractuale;
- informarea personalului entității, atât la angajare, cât și pe parcursul activității, cu
regularitate, cu privire la prevederile Codului de etică și ale altor acte normative referitoare la
etică și integritate;
- efectuarea periodică de backup (copie de rezervă) pentru baza de date financiarcontabilă, astfel încât informațiile să se poată recupera în cazul în care din diferite motive,
datele de pe hard-disk sunt pierdute sau nu se mai pot accesa;
- casarea obiectelor de inventar uzate și a mijloacelor fixe complet amortizate, uzate
atât fizic, cât și moral, pentru a degreva patrimoniul instituției de active redundante și pentru
a crea posibilitatea de a se achiziționa unele noi, funcționale;
- schimbarea periodică a parolelor de acces la sistemul informatic financiar-contabil,
care să minimizeze riscul accesării de către persoane neautorizate;
- predarea la arhivă a documentelor prevăzute în Nomenclatorul arhivistic care privesc
anul precedent; o atenție deosebită trebuie acordată arhivării statelor de salarii, care trebuie
păstrate timp de 50 de ani, conform art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- continuarea activității de dezvoltare a cunoștințelor de specialitate și includerea
personalului birourilor teritoriale în planurile anuale de pregătire profesională;
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- intensificarea comunicării cu mass-media, astfel încât să se popularizeze activitatea
birourilor teritoriale și să existe o vizibilitate mai mare a instituției, spre beneficiul cetățenilor,
care vor deveni mai conștienți de drepturile pe care le au.
Un aspect identificat cu prilejul misiunii de audit privind activitatea de achiziții publice
a fost prestarea serviciilor de mentenanță ca parte integrantă din contractul de închiriere a
imobilului cu destinație de birouri de la sediul central. Curtea de Conturi a emis o decizie, cu
ocazia misiunii de audit financiar efectuate în 2019 pentru anul 2018, cu privire la necesitatea
modificării clauzelor contractuale referitoare la explicitarea și recepția individuală a tuturor
categoriilor de servicii de mentenanță. Acest fapt impune încheierea unui contract nou, cu
clauze modificate, de comun acord cu locatorul, sau mutarea sediului central într-un spațiu
corespunzător, în condițiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și
funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.
Managementul riscului a reprezentat pe parcursul anului 2019 un proces continuu
bazat pe activități de control și monitorizare permanentă. Membrii Comisiei de monitorizare
s-au întrunit periodic, pentru a identifica și analiza riscurile care puteau afecta realizarea
obiectivelor și pentru a elabora planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor
consecințe ale acestor riscuri. Analiza riscurilor s-a efectuat și la nivelul fiecărui
compartiment, pentru a monitoriza expunerea la risc, indicator calculat în funcție de două
componente: probabilitatea manifestării riscurilor și impactul riscurilor asupra realizării
obiectivelor instituției. Au fost analizate riscuri strategice, informaționale, de organizare,
operaționale, financiare și riscuri generate de schimbările legislative, structurale, manageriale.
În anul 2019, a fost revizuită Procedura operațională privind gestiunea riscurilor în
instituția Avocatul Poporului, prin care s-a stabilit un set unitar de reguli descriind activitățile
de control intern pentru limitarea efectelor riscurilor potențiale.
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