
ANEXA NR. 8 

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/ 2 februarie 2009  

Încălcarea prevederilor art. 

44 din Constituţie, privind 

dreptul de proprietate 

privată.  

Primarul comunei 

Afumaţi 

- examinarea cu profesionalism a cererilor  

privind reconstituirea dreptului de proprietate 

şi punerea în posesie, în vederea respectării 

dreptului de proprietate privată în materia 

dreptului funciar 

- luarea măsurilor legale care se impun pentru 

respectarea cadrului legal în materie şi 

informarea Avocatului Poporului cu privire la 

măsurile întreprinse. 

2. 2/13 februarie 2009  

Încălcarea prevederilor art. 

137 alin (2) din Constituţie 

şi a art. 1 alin. (3) din Legea 

nr. 348/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu 

privire la denumirea 

monedei naţionale. 

Ministrul Finanţelor 

Publice 

- dispunerea măsurilor necesare pentru 

respectarea cadrului constituţional şi legal 

instituit de art. 137 alin (2) DIN Constituţie şi 

art. 1 alin (3) din Legea nr. 348/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- informarea Avocatului Poporului asupra 

măsurilor dispuse. 
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3. 3/ 10 iunie 2009 

Încălcarea dreptului de 

proprietate privată prevăzut 

de art. 44 din Constituţie 

Primarul comunei 

Roşia, judeţul Sibiu 

- luarea măsurilor legale care se impun 

pentru:  

*înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor 

depuse împotriva Comisiei locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor comunei în raport cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

890/2005; 

*informarea Avocatului Poporului asupra 

măsurilor luate. 

4. 4/4 iunie 2009 

Încălcarea dreptului de 

proprietate privată prevăzut 

de art. 44 din Constituţie şi 

dreptului persoanei vătămate 

de o autoritate publică 

prevăzute de art. 52 din 

Constituţie. 

Primarul comunei 

Cotmeana, judeţul 

Argeş 

- în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, 

să dispună examinarea documentaţiilor 

urbanistice în vederea respectării dreptului de 

proprietate privată; 

- luarea măsurilor legale care se impun 

pentru:  

*emiterea documentelor urbanistice precum şi 

a Planului de Urbanism General al Comunei 

Cotmeana; 

*supunerea spre aprobarea consiliului local al 

comunei propunerea de emitere a hotărârilor 

privind reţeaua de străzi principale şi 

secundare, precum şi a celor care vizează 

disciplina în construcţii cu respectarea 

dreptului de proprietate privată; 

*informarea Avocatului Poporului asupra 

măsurilor luate. 
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5. 5/10 august 2009 

Încălcarea a dreptului de 

proprietate privată şi a 

dreptului persoanei vătămate 

de o autoritate publică, 

prevăzute de art. 44 şi art. 52 

din Constituţie. 

 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Restituirea 

Proprietăţilor 

- luarea măsurilor legale care se impun 

pentru:  

*elaborarea unei metodologii referitoare la 

repartizarea sumelor alocate de la bugetul de 

stat cu titlu de despăgubiri, pe cele trei 

categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 

247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv pe 

Legea nr. 290/2003; 

*elaborarea unei metodologii referitoare la 

criteriile şi ordinea în baza cărora se acordă 

despăgubirile beneficiarilor Legii nr. 

290/2003, în conformitate cu art. 13 din 

această lege. 

*informarea Avocatului Poporului asupra 

măsurilor luate. 

6. 6/4 noiembrie 2009 

Încălcarea nivelului de trai şi 

a dreptului persoanei 

vătămate de o autoritate 

publică, prevăzute de art. 47 

art. 52 din Constituţie. 

Directorul 

coordonator al 

Casei de Pensii a 

Municipiului 

Bucureşti 

- în exercitarea atribuţiilor conferite de 

legislaţia în vigoare, să dispună soluţionarea 

cu celeritate şi cu profesionalism a solicitării 

privind acordarea dreptului la pensie, în 

vederea respectării dreptului privind nivelul 

de trai, prevăzut de art. 47 din Constituţia 

României. 
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