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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului în 

Trimestrul I al anului 2014 
 

 
 Statistic, activitatea instituţiei Avocatul Poporului în Trimestrul I al anului 2014, se 

prezintă astfel: 

 

Au fost acordate 4962 audienţe, dintre care 443 la sediul central şi 4516, la birourile 

teritoriale. 

De asemenea, au fost soluţionate potrivit competenţei legale, 2421 petiţii. Dintre 

acestea, 1006 petiţii au fost soluţionate de către birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul 

Poporului din Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Cluj-Napoca, Galaţi, Iaşi, 

Suceava, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Târgu-Mureş şi Timişoara, restul de 1415 fiind soluţionate la 

sediul central. 

 

 Au fost efectuate 22 anchete, privind: protecţia copiilor şi a tinerilor, la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui; dreptul de proprietate privată, la 

Primăria comunei Ghermăneşti, judeţul Vaslui; protecţia persoanelor cu handicap, la 

Primăria comunei Gorban, judeţul Iaşi; egalitatea în drepturi, dreptul la viaţă şi la integritate 

fizică şi psihică, dreptul la ocrotirea sănătăţii, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia 

persoanelor cu handicap şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la Direcţia de 

Sănătate Publică a judeţului Mureş; dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul 

la învăţătură, protecţia copiilor şi a tinerilor şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate 

publică, la Primăria Corunca şi la Şcoala Gimnazială Corunca, judeţul Mureş; dreptul la 

ocrotirea sănătăţii şi libertatea conştiinţei, la Penitenciarul Tulcea; dreptul la ocrotirea 

sănătăţii şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate, Bacău; dreptul la un nivel de trai decent, la Consiliul Local al 

Municipiului Braşov - Direcţia de Servicii Sociale; dreptul de proprietate privată, la Primăria 

Municipiului Braşov; protecţia persoanelor cu handicap, la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad; dreptul la viaţă şi integritate fizică şi protecţia copiilor şi 

a tinerilor, la Primăria Municipiului Piteşti - Direcţia de Asistenţă Socială; dreptul la viaţă şi 

la integritate fizică şi psihică şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, la: Penitenciarul Giurgiu, 

Penitenciarul Rahova, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), Institutul Naţional de 

Medicină Legală „Mina Minovici” şi la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; dreptul la 

ocrotirea sănătăţii, la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; dreptul la informaţie, dreptul 

de proprietate privată şi dreptul de petiţionare, la Primăria comunei Beuca, judeţul 

Teleorman; dreptul la informaţie şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989; dreptul la 

ocrotirea sănătăţii şi dreptul la un nivel de trai decent, la Penitenciarul Slobozia; dreptul 

persoanei vătămate de o autoritate publică, la Primăria Cluj-Napoca şi dreptul la învăţătură 

şi principiul egalităţii în drepturi, la Liceul Körösi Csoma Sándor, din Covasna.  
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Au fost emise 8 recomandări, adresate: directorului executiv al Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Argeş, cu privire la respectarea drepturilor prevăzute de art. 35 şi art. 52 

din Constituţie – dreptul la un mediu sănătos şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate 

publică; ministrului interimar al Ministerului Afacerilor Interne, privind respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în contextul instituirii în zona comunei Pungeşti - 

judeţul Vaslui  a „zonei speciale de siguranţă publică”; ministrului muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, referitoare la încălcarea dreptului la un nivel 

decent de trai şi a egalităţii în drepturi, prevăzute de art. 47 şi art. 16 din Constituţia 

României (grupe de muncă); ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice, referitoare la încălcarea prevederilor constituţionale privind protecţia persoanelor 

cu handicap şi dreptul la un nivel decent de trai, prevăzut de art. 50 şi art. 47 din Constituţia 

României (nevăzători); ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

referitoare la neconcordanţa legislativă dintre prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 63 din 

Legea nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; primarului comunei Carpen, judeţul Dolj, privind respectarea 

dispoziţiilor art. 50 şi art. 47 din Constituţia României, precum şi a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; preşedintelui – director general al Societăţii 

Române de Radiodifuziune, privind respectarea dreptului la informaţie, prevăzut de art. 31 

din Constituţie, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; ministrului  justiţiei 

şi directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu privire la respectarea 

dispoziţiilor art. 34 din Constituţie (dreptul la ocrotirea sănătăţii) şi reevaluarea unor 

prevederi ale legislaţiei în materia executării pedepselor. 

 

Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 233 puncte de vedere privind 
excepţiile de neconstituţionalitate.  

 
 
 
 
 

 

Andreea Băicoianu, 
 

Consilier  
 
 
 
 
Bucureşti, 9 aprilie 2014 


