13.6. Exemplu de corespondenţă cu autorităţile

AVOCATUL POPORULUI
OMBUDSMAN

B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 3-5, Sector 1, cod 71.204, Bucureşti
Telefon: 231.5001 / Fax: 231.5000

Domnului Aurel Lascu
Preşedintele Comisiei pentru
Protecţia Copilului Călăraşi
Str. Sloboziei, nr. 9-11
Municipiul Călăraşi
8500 Judeţul Călăraşi
Nr. 687/2/R
Dosar nr. 355/2000

RECOMANDARE nr. 16/2000
Stimate domnule Preşedinte,
Referitor la cererea doamnei C. I., domiciliată în satul Negoieşti, comuna Soldanu,
judeţul Călăraşi, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 687 din 24.02.2000,
vă comunicăm următoarele:
Petiţionara ne sesizează faptul că, nepoţii săi, minorii U. N., U. M. şi U. P., sunt lipsiţi
de ocrotire părintească, deoarece în momentul de faţă tatăl lor este condamnat la 3 luni
închisoare pentru infracţiunea de furt, iar mama acestora i-a părăsit cu opt luni în urmă,
neavând nici un fel de informaţii despre ea. În prezent, cei trei minori se află în îngrijirea

bunicii lor materne, doamna C. I., care, deşi în vârstă de 75 de ani şi cu posibilităţi
financiare reduse, a fost singura care s-a ocupat de aceşti copii.
Analizând cererea petiţionarei, se constată că minorilor U. N., U. M. şi U. P. le
sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în
dificultate, aprobată prin Legea nr.108 /1998.
În conformitate cu prevederile art. 20 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, facem următoarea
RECOMANDARE

Privind situaţia minorilor U. N., U. M. şi U. P., care locuiesc în satul Negoieşti,
comuna Soldanu, judeţul Călăraşi, astfel:
În interesul superior al copiilor, vă recomandăm să dispuneţi măsurile de ocrotire
ce se impun, evaluând posibilitatea plasamentului copiilor la bunica lor maternă, potrivit
art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 26/ 1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate,
republicată în 1998.
Totodată, facem trimitere la art. 22 (2) din Legea nr. 35/1997privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, care prevede obligaţia autorităţilor publice
sesizate de Avocatul Poporului să ia de îndată măsurile necesare şi să îl informeze despre
aceasta pe Avocatul Poporului.
Ca atare vă solicităm o copie după hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului
Călăraşi.

Paul Mitroi
Avocatul Poporului

AVOCATUL POPORULUI
OMBUDSMAN

•

B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 3-5, Sector 1, cod 71.204, Bucureşti
Telefon: 231.5001 / Fax: 231.5000

Domnului Aurel Lascu
Preşedintele Comisiei pentru
Protecţia Copilului Călăraşi
Str. Sloboziei, nr. 9-11
Municipiul Călăraşi
8500 Judeţul Călăraşi
Nr. 687/2/R din 8.05.2000
Dosar nr. 355/2000

RECOMANDARE nr. 16/2000
Stimate domnule Preşedinte,
Referitor la cererea doamnei C. I., domiciliată în satul Negoieşti, comuna Soldanu,
judeţul Călăraşi, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 687 din 24.02.2000,
vă comunicăm următoarele:
Din adresa dvs. nr. 595 din 22.05.2000 rezultă că a fost însuşită recomandarea
avocatului poporului de a se dispune măsurile de ocrotire faţă de copiii U. N., U. M. şi U.
P. F., în acest sens Comisia pentru Protecţia Copilului Călăraşi hotărând plasamentul
acestora la bunica maternă.
Analizând, însă, conţinutul hotărârilor nr. 221, 222 şi 223 ale Comisiei pentru
Protecţia Copilului Călăraşi privind plasamentul celor trei minori, am constatat că este

încălcat dreptul la o informare corectă a celor interesaţi să atace respectivele hotărâri.
Aceştia sunt dezinformaţi cu privire la calea de atac a hotărârilor Comisiei pentru
Protecţia Copilului; astfel, se specifică faptul că hotărârea privind plasamentul copilului
se atacă în contencios administrativ, ceea ce nu este în conformitate cu prevederile art. 34
din O.U.G. nr. 26/1997, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 20 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, facem următoarea
RECOMANDARE

Privind rectificarea conţinutului art. 4 alin. (3) din hotărârile Comisiei pentru
Protecţia Copilului privind încredinţarea sau plasamentul copilului, astfel:
Să formulaţi hotărârile cu respectarea prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 26/1997,
republicată, care specifică faptul că hotărârea comisiei poate fi atacată la judecătoria
teritorială competentă, potrivit normelor de drept comun.
Totodată, facem trimitere la art. 22 (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea
şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, care prevede obligaţia autorităţilor publice
sesizate de Avocatul Poporului să ia de îndată măsurile necesare şi să îl informeze despre
aceasta pe Avocatul Poporului.

Paul Mitroi
Avocatul Poporului

