
SESIZĂRI DIN OFICIU 2016 

 

 
1. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei petiții privind situația din 
Centrul de Plasament Bârlad, potrivit căreia, minorii din această instituție sunt supuși unor 
abuzuri sexuale, cu referire în special cazul unui copil surdo-mut. În sesizare se susținea că 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui încearcă mușamalizarea 
cazului. S-a dispus efectuarea unei anchete la Centrul de Plasament Bârlad și la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, de către Biroul Teritorial Iași. 
Dosar nr. 602/2016 
 
2. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informaţiilor prezentate în mass-
media, potrivit cărora, directorul Regionalei CFR Bucureşti a emis o dispoziție, referitoare la 
„solicitarea salariaților Companiei Naționale Căi Ferate CFR SA – SRCF Bucureşti privind 
plata suplimentară a sumelor aferente drepturilor salariale prevăzute în titlurile executorii deja 
executate silit, prin aplicarea Deciziei nr. 2/2014 a ÎCCJ în Recurs în interesul Legii. Șefii CFR 
pun în spatele angajaților companiei infracțiuni imaginare. Salariații care deja au recuperat 
sumele aferente hotărârilor judecătorești prin executarea silită a societății şi care vor continua 
să ceară (sau deja au cerut) executarea silită şi pentru sumele rezultate din aplicarea Deciziei 
nr. 2/2014 pronunțată de ÎCCJ în RIL, se fac vinovați de subminarea activităţii CN CF SA şi 
implicit, a economiei naţionale”, se arată în ordinul emis de directorul Regionalei CFR 
Bucureşti. Față de cele prezentate în mass-media, s-a dispus efectuarea unei anchete la 
Regionala CFR București. Dosar nr. 975/2016 
 
3. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui reportaj referitor la cazul 
unei fetițe grav bolnave din Petroșani,  căreia i-a fost retras gradul de handicap grav și dreptul 
la un însoțitor, deși se află în evidență cu mai multe boli și retard psiho-motor. Având în vedere 
cele prezentate de mass-media,   s-a dispus efectuarea unei anchete la Direcția Generală de 
Asistența Socială și Protecția Copilului județul Hunedoara și s-au solicitat informații Agenției 
de Plăți și Inspecție Socială Județul Hunedoara. Dosar nr. 1553/2016 
 
4. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor prezentate de mass-
media, despre situațiile create în două localități din România, Cocorăștii Colț, din județul 
Prahova și comuna doljeană Talpas privind refuzul autorităților de a lua atitudine în cazul 
opoziției preoților care administrează acele cimitire, de a permite înhumarea unor persoane 
aparținând Bisericii Creștine Adventiste de Ziua a Șaptea, respectiv Uniunii Bisericilor 
Creștine Baptiste din România în locul de veci, proprietatea familiilor rudelor decedate.  
În ambele cazuri, familiile persoanelor decedate nu au putut să-și îngroape rudele conform 
dorințelor acestora, în locul de veci aflat în proprietate, preoții invocând trecerea defunctelor 
la alt cult. În cazul femeii decedate, din județul Dolj, care trecuse la cultul Baptist, rudele 
acesteia au fost obligate să o îngroape în câmp, deși avea loc de veci, în proprietate, pentru că 
renunțase la religia ortodoxă. 
Faţă de cele expuse, s-au solicitat informaţii Primăriei comunei Talpas, județul Dolj, Primăriei 
Cocorăștii Colț, județul Prahova, precum și Secretariatului General al Cultelor. Dosar nr. 
2340/2016 
 
5. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol care prezenta cazul 
unei minore implicate într-o rețea de prostituție care ar fi încercat să se sinucidă după ce 
dispăruse în luna octombrie 2015 de las Complexul de Servicii Sociale Floare de Colț 



Târgoviște. S-a dispus efectuarea unei vizite la Complexul de Servicii Sociale Târgoviște. 
Dosar nr. 894/2016 
 
6. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în baza informaţiilor apărute în mass – 
media privind cazul unei persoane decedate din municipiul Buzău care era ținută la morga 
Spitalului Judeţean de Urgenţă  Buzău din data de 29.12.2015 – data decesului (cca. 40 de zile), 
şi care nu putea fi ridicată de la morga spitalului de fosta sa concubină. Reglementările legale 
prevăd însă că persoana decedată poate fi ridicată de la morga spitalului de descendenții în linie 
directă sau de celelalte rude - până la gradul IV. Nicio rudă nu s-a prezentat la spital pentru a 
prelua persoana decedată, deși neoficial s-ar fi aflat că decedatul avea 3 copii iar un băiat al 
decedatului ar fi fost identificat de poliţie în Bucureşti. S-au întreprins demersuri la: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Buzău, Poliția Capitalei și Primăria Municipiului Buzău. Dosar nr. 
3211/2016 
 
7. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol în care se preciza că 
o anchetă penală se află în derulare la penitenciarul Poarta Albă, după ce un raport al 
Administrației Naționale a Penitenciarelor a dezvăluit cum gardienii i-au devenit slugi 
personale lui Cristi Borcea. 
Potrivit sursei citate, fostul șef de la Dinamo a avut parte de celulă renovată, dotată cu mochetă, 
televizor, frigider, calorifere electrice pe perioada iernii, precum și echipamente de fitness. În 
articol se menționa că Borcea a avut acces inclusiv la un telefon instalat special pentru el în 
zona spălătoriei, în care ar trebui să lucreze și că a beneficiat și de vizite peste numărul celor 
permise de regulament. Faţă de cele expuse, s-au solicitat informaţii referitoare la raportul 
întocmit de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Dosar nr. 3028/2016                                             
 
8. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor prezentate de mass-
media, dar şi din conținutul unor petiţii, privind modul de gestionare a situaţiei de criză 
provocate de puternicul incendiu de la Clubul Colectiv din Bucureşti, din data de 30 octombrie 
2015, evenimentul fiind monitorizat de instituţia noastră încă de la data producerii.   
Dintre aspectele identificate de instituţia Avocatul Poporului ca necesitând clarificări s-au 
evidențiat: situaţia unității speciale pentru arși de la Spitalul Clinic de Urgenţă (Floreasca) 
Bucureşti şi stadiul implementării Planului Naţional de Acţiune privind controlul şi prevenirea 
infecțiilor nosocomiale şi a rezistenței la antibiotice. Față de cele identificate, s-au întreprins 
demersuri la Ministerul Sănătății.  Dosar nr. 3210/2016 
 
9. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor prezentate de mass-
media, privind condițiile insalubre din Secția de Gastroenterologie a Spitalului Județean de 
Urgență Constanța: ”gândacii umblă pe pereții holului și prin saloane, pereții sunt scorojiți, 
podeaua nu mai are linoleum, în timp de bucăți de gresie stau să cadă”. Față de cele prezentate 
de mass-media, s-au întreprins demersuri la Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța. 
Dosar nr. 3661/2016 
 
10. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei informații potrivit căreia 
Direcția Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
a emis o notificare prin care s-a pus în vedere SC Antena TV Group SA să evacueze în termen 
de 5 zile imobilele în care își desfășoară activitatea cele cinci posturi de televiziune ale grupului 
Intact. Dosar nr. 3815/2016 
 
11. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului SEX ÎN GRUP la 
Centrul de Plasament „Ana” din Râmnicu Vâlcea: Escrocul Boncan și alți șapte indivizi au 



abuzat sexual o minoră. Conform informațiilor din presă, minora de 14 ani, instituționalizată 
în Centrul de Plasament „Ana” din Râmnicu Vâlcea din luna octombrie 2015, a fost abuzată 
sexual în data de 14 ianuarie 2016. Agresorii (printre care 4 minori, rezidenți ai aceluiași centru 
de plasament, conform „Ziarului de Vâlcea”) i-au administrat minorei cantități mari de alcool, 
după care au întreținut, în nenumărate rânduri, relații sexuale cu aceasta. 
Față de cele prezentate de mass-media, s-a propus efectuarea unei vizite la Centrul de 
Plasament „Ana” Râmnicu Vâlcea. Dosar nr. 4246/2016 
 
12. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei știri difuzate de postul 
România TV, care prezenta cazul mai multor persoane de sex feminin din Brăila, atacate pe 
stradă de un bărbat cu afecțiuni psihice grave. Potrivit mass-media, bărbatul a fost externat de 
la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila. Față de cele prezentate de mass-media, s-a 
dispus efectuarea unei vizite la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila. Dosar nr. 
3009/2016 
 
13. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei informații de presă, potrivit 
căreia, mai mulți minori au fugit noaptea pe geam dintr-un centru de plasament din Brăila. 
Minorii, două fete și doi băieți cu vârste între 15 și 17 ani, proveniți din familii destrămate i-au 
luat cu ei și pe cei doi copii (unul de un an și un bebeluș de trei săptămâni) ai fetei de 17 ani. 
Motivul ar fi fost tratamentul aplicat de angajații centrului, precum și condițiile din centru. Față 
de cele prezentate de mass-media, s-a dispus efectuarea unor vizite la Complexul de tip familial 
„Universul Copiilor” Brăila și la DGASPC Brăila. Dosar nr. 3008/2016 


