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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului în 

Trimestrul al III-lea al anului 2015 
 

 

 Statistic, activitatea instituţiei Avocatul Poporului în Trimestrul al III-lea al 

anului 2015, se prezintă astfel: 

 

Au fost acordate 3741 audienţe, dintre care 508 la sediul central şi 3233, la 

birourile teritoriale. 

De asemenea, au fost soluţionate, potrivit competenţei legale, 3137 petiţii. Dintre 

acestea, 819 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 2318 

fiind soluţionate la sediul central. 

 

 Au fost efectuate 40 anchete, privind: protecția copiilor și a tinerilor și 

protecția peroanelor cu handicap, la: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

”Alexandru Roșca” Piatra Neamț, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd, 

Primăria comunei Iana, județul Vaslui și la Direcția de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vaslui, Primăria comunei Lipovăț, județul Vaslui și Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași; dreptul de proprietate privată, dreptul de 

petiționare și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la: Agenția 

Domeniile Statului, Primăria comunei Hoghilag, județul Sibiu, Primăria comunei 

Tărlungeni, județul Brașov și Primăria Municipiului Făgăraș, județul Brașov; 

libertatea conștiinței, la Penitenciarul București Rahova; protecția copiilor și a 

tinerilor, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

dreptul la ocrotirea sănătății și protecția copiilor și a tinerilor, la: Direcția de 
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Sănătate Publică Satu Mare și Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Satu 

Mare; dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la un nivel de trai decent și protecția 

persoanelor cu handicap, la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău și Primăria comunei Comănești, județul Bacău; dreptul la viaţă 

intimă, familială şi privată şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanța; dreptul la informație și dreptul 

de proprietate privată, la Primăria comunei Roșiori, județul Brăila; dreptul de 

petiționare și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la Primăria 

Municipiului Galați; protecția persoanelor cu handicap prevăzută, la Primăria 

Municipiului Suceava și SC Transport Public Local SA Suceava; dreptul la învățătură 

și dreptul la ocrotirea sănătății, la: Colegiul Național “Unirea” din Târgu-Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Primăria Municipiului Târgu-Mureș; dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică, la: Penitenciarul Iași, Penitenciarul Galați, 

Penitenciarul de Minori și Tineri Tichilești,  Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova, 

Penitenciarul Arad, Penitenciarul Pelendava, Penitenciarul Craiova și Penitenciarul 

Botoșani și dreptul la ocrotirea sănătății şi dreptul la un nivel de trai decent, la: 

Penitenciarul Galați, Penitenciarul Colibaşi, Penitenciarul Târgu Jiu, Penitenciarul-

Spital Colibaşi, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Bârcea Mare, Penitenciarul 

Aiud și Penitenciarul Craiova. 

 

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție a efectuat 16 vizite 

în locuri de detenție, la: Penitenciarul Focșani, Penitenciarul Craiova având ca obiect 

verificarea tratamentelor la care sunt supuse persoanele private de libertate; Centrul 

“Domnița Balașa” Sector 6, București și Complexul de Servicii Sociale Istru din 

Sectorul 6, București, având ca obiect sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului cu 

privire la supunerea la rele tratamente a copiilor cu nevoi speciale; Penitenciarul 

Rahova, având ca obiect sesizarea din oficiu cu privire la internarea de urgență a unui 

deținut din Penitenciarul Rahova din cauza căldurii; Spitalul de Psihiatrie “Eftimie 

Diamandescu” Bălăceanca, având ca obiect sesizarea din oficiu cu privire la cazul 

unui bărbat internat în Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, transferat în comă la Spitalul 

Bagdasar-Arsenie, după ce, din lipsă de paturi, a fost mutat în zona de izolare, cu un 

pacient agresiv, care l-a bătut, pacientul decedând, ulterior, în spital; Centrul de 

Recuperare Neuropsihiatrică Bălăceanca; Arestul Direcției Generale de Poliție a 
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Municipiului București, având ca obiect respectarea dreptului la ocrotire a sănătății și 

verificarea tratamentelor la care sunt supuse persoanele private de libertate; Spitalul de 

Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni - Grajduri, județul Iași; Centrul de 

plasament modulat – Complex de servicii “Romanița” Roman, județul Neamț; Centrul 

Rezidențial Pro Familia Bacău; Centrul de plasament modulat – Module familiale 

Panciu, județul Vrancea; Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții 

de Azil Galați; Complexul de Servicii destinat protecției Copilului nr. 1 – Centru de tip 

rezidențial pentru copii cu dizabilități, Cluj-Napoca; Centrul de Plasament pentru 

Copilul Preşcolar cu Dizabilităţi ,,Prichindel” din Craiova și Casa de tip familial ,,Sf. 

Mihail” din Caracal. 

Echipele de vizitare au fost formate din reprezentanţi ai Domeniului privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție, ai asociaţiilor profesionale şi ONG-urilor cu 

care instituția Avocatul Poporului a încheiat protocoale de colaborare. 

 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în 32 de cazuri, ca urmare a 

informațiilor apărute în mass-media. 

Au fost emise 6 recomandări, adresate: președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, referitoare la introducerea noilor terapii privind tratarea 

Hepatitei C; primarului Orașului Eforie, județul Constanța, referitoare la respectarea 

dispozițiilor constituționale privind egalitatea în drepturi și dreptul la un nivel de trai 

decent, prevăzute de art. 16 și art. 47 din Constituție; directorului Penitenciarului 

Timișoara și directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

referitoare la reevaluarea oportunității folosirii mijloacelor de constrângere în cazul 

unui deținut diagnosticat cu leucemie și libertatea de exercitare a dreptului său de 

petiționare; directorului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd, 

referitoare la respectarea dispozițiilor constituționale privind protecția copiilor și a 

tinerilor, prevăzute de art. 49 din Constituție; adresată primarului comunei Tărlungeni, 

județul Brașov, referitoare la respectarea dreptului de proprietate privată și 

directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, referitoare la 

dispunerea măsurilor legale pentru reducerea supraaglomerării Penitenciarului Iași, 

asigurarea condițiilor de detenție și de servire a mesei, supravegherea 

corespunzătoare a deținuților și asigurarea unui număr suficient de grupuri sanitare 

față de numărul de persoane private de libertate. 
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A fost ridicată direct de Avocatul Poporului excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor Anexei nr. 330 a Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Avocatul Poporului a sesizat Tribunalul Olt – Secția de contencios administrativ 

și fiscal cu o acțiune în anularea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Balș nr. 

142/23.12.2013 privind încadrarea terenurilor intravilane pe zone în cadrul orașului 

Balș. 

Au fost formulate, la solicitarea Curţii Constituţionale, 176 puncte de vedere 

privind excepţiile de neconstituţionalitate.  

 

 
 

 

Andreea Băicoianu, 
 

Consilier şef Birou analiză acte normative, 
relații externe și comunicare 

 
 

 
Bucureşti, 15 octombrie 2015 


