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RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI 

 

            
            
  

Nr. 
crt. 

Nr. şi data emiterii 
recomandării. Obiectul 

recomandării 

Autoritatea 
publică căreia i-a 

fost adresată 
recomandarea 

Conţinutul pe scurt al recomandării 

1. 1/ 11 februarie 2007  
Încălcarea dreptului de 
proprietate prevăzut de art. 
44 din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 
adiacente 

- Prefectul judeţului 
Bacău 

- examinarea situaţiei create de faptul că nu 
au fost soluţionată, în termenul legal, cererea 
formulată în temeiul Legii nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; 
- luarea  măsurilor legale care se impun 
pentru:  
* urgentarea soluţionării situaţiei referitoare la 
reconstituirea dreptului de proprietate al 
petiţionarului pe vechiul amplasament; 
*informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 

2 2/24 mai 2007  
Încălcarea dreptului privind 
nivelul de trai prevăzut de 
art. 47 şi a dreptului de 
petiţionare prevăzute de art. 
51 din Constituţie în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

- Casa Locală de 
Pensii Sector 3 
Bucureşti 
 

- examinarea situaţiei create de faptul că nu 
au fost soluţionată, în termenul legal, cererea 
formulată în temeiul Legii nr. 19/2000; 
- luarea  măsurilor legale care se impun 
pentru:  
* urgentarea plăţii drepturilor băneşti restante 
ale petiţionarilor; 
* comunicarea, în termenul legal, al 
răspunsului la petiţiile prin care se solicită 
plata pensiilor în conformitate cu deciziile de 
pensionare emise în urma recalculării; 
* informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 

 
 
 
 



   

 
RAPORT ANUAL 2007 
AVOCATUL POPORULUI 

 

1

 

3 3/5 aprilie 2007 
Încălcarea dreptului de 
proprietate prevăzut de art. 
44 şi a dreptului persoanei 
vătămate de o autoritate 
publică prevăzute de art. 52 
din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 

Primarul 
municipiului Bacău 

- examinarea situaţiei create de faptul că nu 
au fost soluţionată, în termenul legal, cererea 
formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989; 
- luarea  măsurilor legale care se impun 
pentru:  
* urgentarea soluţionării situaţiei referitoare la 
restituirea imobilului solicitat; 
*informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 

4 4/3 iulie 2007 
Încălcarea dreptului privind 
nivelul de trai prevăzut de 
art. 47 şi a dreptului de 
petiţionare prevăzute de art. 
51 din Constituţie în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Casa Locală de 
Pensii Sector 1 
Bucureşti 

- urgentarea emiterii deciziilor de pensionare 
şi plata pensiilor conform deciziilor de 
pensionare emise în urma recalculării 
pensiilor, în vederea respectării art. 47 şi art. 
521 din Constituţie. 
- informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 
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5 5/20 august 2007 
Încălcarea dreptului la 
ocrotirea sănătăţii şi a 
dreptului la protecţie 
specială a persoanelor cu 
handicap, prevăzute de art. 
34 şi 50 din Constituţie 
 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu 

- întreprinderea măsurilor legale pentru ca, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Giurgiu, din subordinea 
sa, să asigure la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică din Bolintin Vale, 
un sistem de asistenţă medicală de specialitate 
corespunzător precum şi necesarul zilnic de 
calorii, în limita sumei asigurată prin lege 
pentru fiecare asistat.  
- întreprinderea de măsuri ca, atât la prima 
rectificare de buget, cât şi în construcţia 
bugetului pe anul 2008, să repartizeze 
fondurile necesare asigurării serviciilor 
sociale  pentru persoanele adulte cu handicap, 
la nivelul standardelor minime de calitate 
prevăzute de reglementările în vigoare; 
- informarea Avocatul Poporului asupra 
măsurilor luate  
 

6 6/20 august 2007 Încălcarea 
dreptului la protecţie 
specială a persoanelor cu 
handicap  şi a dreptului la 
ocrotirea sănătăţii, prevăzute 
de art. 50 şi 34 din 
Constituţia 

Autoritatea 
Naţională pentru 
Persoanele cu 
Handicap 

- întreprinderea măsurilor de supraveghere şi 
coordonare a implementării, în regim de 
urgenţă, a standardelor minime de calitate 
pentru persoanele adulte cu handicap, la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică din Bolintin Vale; 
- acordarea sprijinului necesar, prin intervenţii 
oficiale la Ministerul Economiei şi Finanţelor 
şi la Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 
echilibrarea bugetului repartizat Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Copilului Giurgiu; 
- informarea Avocatul Poporului asupra 
măsurilor luate. 
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7 7/13 noiembrie 2007 
Încălcarea dreptului la 
protecţie a persoanelor cu 
handicap şi a dreptului 
persoanei vătămate de o 
autoritate publică prevăzute 
de art. 50 şi art. 52 din 
Constituţie în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor 

- examinarea situaţiei create de tergiversarea 
soluţionării cererii formulate în temeiul Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- luarea măsurilor legale care se impun 
pentru:  
* reglementarea prezentării persoanelor cu 
handicap private de libertate la comisiile de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
competente; 
*informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 

8 8/13 noiembrie 2007 
Încălcarea dreptului la 
protecţie a persoanelor cu 
handicap şi a dreptului 
persoanei vătămate de o 
autoritate publică prevăzute 
de art. 50 şi art. 52 din 
Constituţie în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Autoritatea 
Naţională pentru 
Persoanele cu 
Handicap 

- întreprinderea măsurilor pentru identificarea 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap competentă să evalueze petentul 
aflat în detenţie 
- elaborarea unei metodologii privind 
prezentarea persoanelor cu handicap private 
de libertate la comisiile de evaluare 
competente; 
- informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 
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9 9/16 noiembrie 2007 
Încălcarea dreptului privind 
nivelul de trai prevăzut de 
art. 47 şi a dreptului de 
petiţionare prevăzute de art. 
51 din Constituţie în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 19 privind 
sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Casa locală de 
Pensii Sector 1 
Bucureşti 

- luarea măsurilor de urgentare a soluţionării 
cererilor de revizuire a recalculării pensiilor; 
- informarea Avocatului Poporului asupra 
măsurilor luate. 

10 10/20 noiembrie 2007 
Încălcarea principiului 
egalităţii în drepturi şi a 
dreptului la protecţie 
specială a persoanelor cu 
handicap prevăzute de art. 
16 şi art. 50 din Constituţie, 
în cazul sesizării din oficiu a 
instituţiei cu privire la  
 modul în care persoanele cu 
handicap grav şi accentuat, 
pot beneficia, în condiţiile 
Legii 448 /2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare, de 
gratuitate la transportul cu 
metroul 

Autoritatea 
Naţională pentru 
Persoanele cu 
Handicap 

- emiterea, în regim de urgenţă, a unui act 
normativ care sa reglementeze în mod 
uniform regimul acordării gratuităţii la 
transportul cu metroul, pentru persoanele cu 
handicap prevăzute în Legea nr. 448/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
- informarea Avocatul Poporului asupra 
măsurilor luate. 
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11 11/16 noiembrie 2007 
Restrângerea exerciţiului 
unor drepturi sau libertăţi 
prevăzută de art. 53 din 
Constituţie în cazul emiterii 
Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2538/2007 
privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor 
conducerilor academice din 
învăţământul superior 
acreditat. 

Ministrul educaţiei, 
cercetării şi 
tineretului  

- reexaminarea dispoziţiilor cuprinse în art. 4 
din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 2538/2007 privind organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor conducerilor 
academice din învăţământul superior 
acreditat.  

12 12/12 decembrie 2007 
Încălcarea dreptului de 
proprietate prevăzut de art. 
44 şi a dreptului persoanei 
vătămate de o autoritate 
publică prevăzut de art. 52 
din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererii formulate 
în baza Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 şi a 
Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniul 
proprietăţii. 

Primarul General la 
Municipiului 
Bucureşti 

- stabilirea, pentru personalul din cadrul 
Direcţiei Juridic, Contencios şi Legislaţie a 
atribuţiilor necesare pe linia colaborării cu 
personalul instituţiei Avocatul Poporului 
pentru respectarea prevederilor art. 59 şi 22 
din Legea nr. 35/1997, republicată; 
- luarea măsurilor legale care se impun pentru 
urgentarea formulării răspunsurilor către 
petenţi şi către instituţia Avocatul Poporului 
- informarea Avocatul Poporului asupra 
măsurilor luate. 
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