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PRECIZĂRI TERMINOLOGICE CU PRIVIRE LA 
JUSTIFICAREA TEORETICO-PRACTICĂ A APARIŢIEI  
INSTITUŢIEI

Originea instituţiei: - Suedia, anul 1776 
Justificarea practică a instituţiei- nevoia de apărare a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale într-o perioadă de afirmare şi 
cristalizare a acestora, ca rezultat al luptei împotriva 
absolutismului monarhic.

logoul instituției



În multe ţări europene, instituţia Ombudsman-ului este 
prevăzută în Constituţie, iar acesta este desemnat în 
Parlament având competenţă generală. Astfel:

� În Finlanda funcţionează din 1919 Ombudsman-ul 
Parlamentar, 

� În Danemarca – Ombudsman-ul   funcţionează   din  1953;

� În Portugalia a fost numit în 1975 “Provedor de la Justica”
(Slujitorul Dreptăţii”); 

� În Spania funcţionează din 1978 “Defensor del Pueblo”
(Avocatul Poporului); 

� Parlamentul Olandez a desemnat în 1981 “Wet Nationale 
Ombudsman” (Ombudsman-ul Naţional); 

� În Austria funcţionează din 1977 “Volksanwaltschaft”
(Avocatul Poporului) etc.

INSTITUŢIA OMBUSMANULUI ÎN STATE DIN EUROPA 



INSTITUŢIA OMBUDSMANULUI ÎN UNIUNEA EUROPENĂ

ROLUL OMBUDSMANULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ( Mediator European)

• Reglementare: Tratatul privind Uniunea Europeană,
semnat la Maastricht în 1992 care, în art. 8 D, alin. 2
prevede că “orice cetăţean al Uniunii se poate adresa
Mediatorului instituit în conformitate cu dispoziţiile art.
138 E”.

• Denumire: Parlamentul European a ales denumirea
oficială de Mediator al Uniunii Europene, dar în mod
curent, chiar şi în documentele oficiale ale Uniunii
Europene este numit Mediator European.

• Atribuţii: Ombudsman-ul european investighează
plîngerile cetăţenilor europeni cu privire la administrarea
defectuoasă de către instutţiile şi organismele Uniunii
Eurpene. Exemplu: comportament abuziv, discriminare,
abuz de putere, lpsa de informaţii sau refuzul de a
furniza informaţii, întârzieri nejustificate sau proceduri
incorecte.

• Ombudsmanul european îşi desfăşoară activitatea în
domenii importante, relevante în ceea ce priveşte
garantarea respectării normeleor juridice în raport cu
drepturile şi libertăţile cetăţeanului.



INSTITUŢIA OMBUSMANULUI ÎN UNIUNEA EUROPENĂ

ROLUL OMBUSMANULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ( Mediator European)

Pe site-ul instituţiei activitatea sa este organizată 
în funcţie de următoarele categorii generale:

�Transparenţă - se asigură că organismele UE 
garantează transparenţa procesului decizional 
al Uniunii Europene, inclusiv accesul public la 
documente şi informaţii, precum şi rolul lobby-
ului;

�Responsabilitate şi un proces decizional 
incluziv;

�Etică;

�Gestionează fondurile publice ale UE;

�Drepturi fundamentale;

�Proceduri şi practici administrative;

�Aspecte legate de personalul UE.



CUM FUNCŢIONEAZĂ ?

Atribuţiile Ombudsmanului european decurg din actele normative

care reglementează limitativ misiunea şi scopul acestei instituţii,

astfel:

� Anchete cu privire la plângerile admisibile- demarate în cazul în

care se constată că sunt indicii şi motive temeinic justificate;

� Anchete proprii- în cazuri de autosesizare- respectând aceleaşi

proceduri ca în cazul plângerilor;

� Medierea situaţiilor pe cale amiabilă- colaborează cu instituţia

vizată în scopul idetificării soluţiilor optime pentru rezolvarea

problemei.



În lumina dispoziţiilor legale, admisibilitatea plângerii este o condiţie sineqvanon pentru

declanşarea procedurii. Enumerăm câteva elemente importante ce contribuie la fundamnatrea

unei cereri considerate admisibile:

� plângerea să facă obiectul unei fapte de administrare defectuasă a instituţiilor, organismelor

şi organizaţiilor UE ( nu pot fi admise cereri ce au ca obiect încălcări ale autorităţilor

naţionale din statele memebre, chiar dacă plângerile au ca obiect chestiuni ce privesc UE);

� nu pot fi admisimbile plângeri care se află pe rolul instanţelor de judecată nici plângeri ce au

ca obiect probleme personale;

� plângerea trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care persoana afectată și-a dat

seama de fapte.

CUM PUTEM DEPUNE O PLÂNGERE ?

� Plangerile adresate Ombudsmanului european pot fi depuse online la adresa

https://www.ombudsman.europa.eu

CÂND PLÂNGEREA ESTE CONSIDERATĂ ADMISIBILĂ?



APARIŢIA INSTITUŢIEI JURIDICE A 
AVOCATULUI   POPORULUI  ÎN SISTEMUL 

LEGISLATIV ROMÂNESC

Instituţia Avocatului Poporului este relativ nouă 
pentru sistemul legislativ românesc, atât sub 

aspectul strict tehnic al reglementării, cât şi sub cel al 
filosofiei care susţine instituţia; nefiind cunoscută în 

tradiţia juridică a ţării noastre până la adoptarea 
Constituţiei din 1991.

Vox populi, vox Dei
motoul instituției

logoul Instituției



ARTICOLUL 58

(1) Avocatul poporului este numit pe
o perioadă de 5 ani pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor
persoanelor fizice. Adjuncţii
Avocatului popotului sunt
specializaţi pe domenii de
activiate.

(2) Avocatul poporului şi adjuncţii săi
nu pot îndeplini nci o altă funcţie
publică sau privată cu excepţia
funcţiilor didactie din
învăţământul superior.

(3) Organizarea şi funcţionarea
instituţiei Aavocatului poporului
se stabilesc prin lege organică.

ARTICOLUL 59

(1) Avocatul Poprului îşi exercită
atribuţiile din oficiu sau la cererea
persoanelor lezate în drepturile şi în
libertăţile lor, în limitele stabilite de
lege.
(2) Autorităţile publice sunt obligate
să asigure Avocatului Poporului
sprijinul necesar în exercitarea
atribuţiilor sale.

CADRUL LEGAL DE 

REGLEMENTARE



ARTICOLUL 60

(1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la
cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în
limitele stabilite de lege.

(2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului
Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.

Legea 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea Avocatului
poporului republicată şi publicată în Monitorul Oficial cu
numărul 181 din data de 27 februarie 2018

ART.2 Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională
pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul
stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite ( ONU) nr.48/134 din 20 dcembrie 1993 prin
care au fost adoptate principiile de la Paris

CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE



STATUTUL JURIDIC AL AVOCATULUI  POPORULUI

Avocatul Poporului se bucură prin lege de un statut special, asemănător 
în unele privinţe cu cel al parlamentarilor..

ORGANIZAREA INSTITUŢIEI 
În exercitarea atribuţiilor potrivit misiunii asumate, Avocatul Poporului
este asistat de adjuncţi specializaţi pe domenii de activitate:
(Art.10)
a)drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte 
religioase şi minorităţi naţionale;
b)drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
c)apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
d)armată, justiţie, poliţie, penitenciare;
e)proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe;
f)prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante în locurile de detenţie, prin Mecanismul 
Naţional de Prevenire.



TRĂSĂTURILE ACTIVITĂŢII AVOCATULUI POPORULUI

• Independenţa funcţională; 

• Continuitatea;

• Publicitatea;

• Disponibilitatea;

• Gratuitatea.



PARTICULARITĂŢILE INSTITUŢIEI 

Instituţia Avocatul Poporului este singura structura naţională desemnată să 
exercite atribuţiile prevăzute de Protocolul opţional adoptat la New York la 18 

decembrie 2002 la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.



CE ESTE CONVENŢIA ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI A ALTOR PEDEPSE 
ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE?

• Convenţia reprezintă unul dintre instrumentele internaţionale 
importante din domeniul Drepturilor Omului şi acţiunile 
împotriva torturii şi prevede standardele internaţionale în 
domeniu precum şi obligaţiile statelor semnatare.

• Convenţia nu aduce atingere dispoziţiilor de drept intern sau 
acordurilor internaţionale care asigură o mai mare protecţie 
persoanelor private de libertate.

• “Convenţia nu înlătură nici o competenţă penală exercitată 
potrivit legilor naţionale.”

ARTICOLUL 16 

(2.) Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează dispoziţiile nici 
unui alt instrument internaţional sau lege naţională care interzic 
pedepsele ori tratamentele cu cruzime, inumane sau degradante 
ori care se referă la extrădare sau expulzare.



ATRIBUŢII ALE STATELOR 
SEMNATARE ALE CONVENŢIEI ONU 

ÎMPOTRIVA TORTURII

Conform legislaţiei internaţionale, 
fiecare Stat membru are obligaţia ca 

Stat –parte al acestei Convenţii să 
întreprindă acţiuni de prevenire a 

torturii şi să creeze mecanisme 
proprii de verificare precum şi de a 

crea pârghiile aferente în scopul 
susţinerii victimelor atunci când 

acestea există.



ARTICOLUL 3.

• Nici un stat parte nu va expulza, nu va reântoarce, nici nu va extrăda o 
persoană către un alt stat în care există motive serioase de a crede că 
acolo ea riscă să fie supusă la tortură.

• Pentru a stabili dacă există asemenea motive, autorităţile competente 
vor ţine seama de toate consideraţiile pertinente, inclusiv, dacă este 
cazul, de existenţa, în statul vizat, a unui ansamblu de violări sistematice 
ale drepturilor omului, grave, flagrante sau de proporţii.



ARTICOLUL .2.

• “Fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare şi alte 
măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe 
teritoriul de sub jurisdicţia sa.”

• “Nici o împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea 
de război sau ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de 
orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura.”

• “Ordinul unui superior sau al unei autorităţi publice nu poate fi invocat 
pentru a justifica tortura.”



ARTICOLUL 4

• (1)Fiecare stat parte veghează ca toate actele de tortură să constituie
infracţiuni în raport cu dreptul său penal. Se va proceda tot astfel în
legătură cu tentativa de a săvîrşi tortura sau cu orice act, comis de orice
persoană, care constituie complicitate sau participare la actul de
tortură.

• (2.)Fiecare stat parte consideră aceste infracţiuni ca fiind pasibile de
pedepse corespunzătoare, dată fiind gravitatea lor.



ARTICOLUL 10

• (1).Fiecare stat parte se va îngriji ca datele şi informaţiile referitoare
la interdicţia torturii să facă parte integrantă clin programul de
instruire a personalului civil sau militar însărcinat cu aplicarea legilor,
personalului medical, agenţilor autorităţii publice şi altor persoane
care pot interveni în paza, interogatoriul sau tratamentul oricărui
individ reţinut, arestat sau încarcerat sub orice formă.

• (2).Fiecare stat parte îşi include această interdicţie printre regulile sau
restricţiile edictate în ceea ce priveşte obligaţiile şi atribuţiile unor
asemenea persoane.



ARTICOLUL 11

• Fiecare stat parte va exercita o supraveghere sistematică asupra regulilor,
instrucţiunilor, metodelor şi practicilor interogatoriului şi asupra dispoziţiilor
privind paza şi tratamentul persoanelor reţinute, arestate sau încarcerate sub
orice formă, pe oricare teritoriu aflat sub jurisdicţia sa, în scopul de a evita orice
caz de tortură.

ARTICOLUL 13

• Fiecare stat parte va asigura oricărei persoane care pretinde că a fost supusă
torturii pe oricare teritoriu aflat sub jurisdicţia sa dreptul de a face piîngere în faţa
autorităţilor competente ale acelui stat, care vor proceda imediat şi imparţial la
examinarea cauzei sale.



ARTICOLUL 14

• Fiecare stat parte garantează, în sistemul său 
juridic, victimei unui act de tortură, dreptul de 
a obţine reparaţie şi de a fi indemnizată în 
mod echitabil şi de o manieră adecvată, 
inclusiv mijloacele necesare pentru 
readaptarea sa cât mai complet posibilă. în 
cazul decesului victimei ca urmare a unui act 
de tortură, avânzii-cauză ai acesteia au dreptul 
la despăgubiri.

• Prezentul articol nu exclude nici un drept la 
despăgubiri pe care l-ar putea avea victima 
sau orice altă persoană în virtutea legilor 
naţionale. 



ARTICOLUL 15

Fiecare stat parte veghează ca nici
o declaraţie care s-a stabilit că a
fost obţinută prin tortură să nu
poată fi invocată ca element de
probă în vreo procedură, dacă
acest lucru nu este îndreptat chiar
împotriva persoanei acuzate de
tortură, cu scopul de a se stabili că
declaraţia a fost făcută.

ARTICOLUL 16

Fiecare stat parte se angajează să
interzică, în oricare teritoriu aflat
sub jurisdicţia sa, orice alte acte
cauzatoare de suferinţe sau
tratamente cu cruzime, inumane
ori degradante care nu sunt acte
de tortură în sensul definit la art.
1, atunci cînd asemenea acte sunt
săvârşite de un agent al autorităţii
publice sau de orice altă persoană
acţionînd cu titlu oficial sau la
instigarea sa ori cu consimţămîntul
său expres sau tacit



TERMENUL DE “TORTURĂ” ÎN SENSUL CONVENŢIEI

Potrivit art.2 termenul tortură înseamnă:

orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere
sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a
obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii
sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o
terţă persoană 1-a comis ori este bănuită că 1-a comis, de a o
intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face
presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv
bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci cînd o
asemenea durere sau astfel de suferinţe sînt aplicate de către un
agent al autorităţii publice sau de orice altă persoană care
acţionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţămîntul
expres sau tacit al unor asemenea persoane.

Acest termen nu se referă la durerea ori suferinţele rezultînd
exclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau
ocazionate de ele.



TORTURA ÎN LUMINA DISPOZIŢIILOR NOULUI CODULUI PENAL

CAPITOLU II – INFRACŢIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT

ARTICOLUL 282

Tortura

(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu

consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice:

a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii;

b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;

c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane;

d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte.

(5) Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice

altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice.

(6) Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor sancţiuni sau sunt ocazionate de ele.



COMITETUL ÎMPOTRIVA TORTURII

ARTICOLUL 17

• Comitetul se compune din zece experţi de înaltă moralitate şi care posedă o
competenţă recunoscută în domeniul drepturilor omului, care sunt
mandataţi cu titlu personal. Experţii sînt aleşi de către statele părţi, ţinîndu-
se seama de o repartiţie geografică echitabilă şi de interesul pe care îl
prezintă participarea la lucrările comitetului a unor persoane avînd
experienţă juridică

• Atribuţiile Comitetului sunt circumscrise domeniului drepturilor omului cu
preponderenţă în domeniul torturii, a tratamentelor inumane sau
degradante



• Comitetul nu va putea examina nici o comunicare a unei persoane
particulare, fără să se asigure mai întîi că:

a)aceeaşi chestiune nu a fost şi nu este în curs de examinare în faţa unei
alte instanţe internaţionala de anchetă sau de reglementare;

b)persoana particulară a epuizat toate căile de recurs interne disponibile;
această regulă nu se aplică dacă procedurile de recurs depăşesc termene
rezonabile sau dacă este puţin probabil că ele ar da satisfacţie persoanei
particulare care este victima unei violări a prezentei convenţii.



PROTOCOLUL OPŢIONAL ADOPTAT LA NEW YORK

“Obiectivul Protocolului constă în stabilirea unui
sistem de vizite regulate întreprinse de către organe
independente internaţionale şi naţionale la locurile
în care persoanele sunt private de libertate, în
vederea prevenirii torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante”.

În cadrul acestui Protocol este prevăzută
obligativitatea instituirii/ desemnării/ menţinerii în
cadrul fiecărui stat parte a unuia sau a mai multor
organe de vizitare pentru prevenirea torturii şi a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante.

Conform Protocolului aceste organisme sunt
denumite: Mecanisme naţionale de prevenire.



PRIVAREA DE LIBERTATE ÎN ACCEPŢIUNEA PROTOCOLULUI

• orice formă de detenţie sau închisoare, 

sau 

• plasarea unei persoane într-un mediu public sau privat de reţinere din 
care nu îi este permis să plece după voia sa, prin ordinul oricărei 

autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură.



OBLIGAŢIILE ASUMATE DE STATELE PĂRŢI

ARTICOLUL 20

Pentru a permite mecanismelor naţionale de prevenire să îşi îndeplinească atribuţiile, Statele-Părţi la
prezentul Protocol se angajează să le acorde acestora:

(a) Acces la toate informaţiile referitoare la numărul persoanelor private de libertate în locurile de
detenţie, precum şi la numărul acestor locuri şi amplasarea acestora;

(b) Acces la toate informaţiile ce privesc tratamentul aplicat acelor persoane, precum şi condiţiile de
detenţie;

(c) Acces la toate locurile de detenţie şi la instalaţiile şi amenajările acestora;

(d) Posibilitatea de a avea întrevederi cu persoanele private de libertate, fără martori, fie personal, fie cu
un interpret dacă se consideră necesar, precum şi cu orice altă persoană despre care mecanismul naţional
de prevenire consideră că poate furniza informaţii pertinente;

(e) Libertatea de a alege locurile pe care doresc să le viziteze şi persoanele cu care doresc să aibă
întrevederi;

(f) Dreptul de a menţine legătura cu Subcomitetul de Prevenire, de a-i trimite acestuia informaţii şi de a
se întâlni cu acesta.



ATRIBUŢIILE MECANISMELOR NAŢIONALE DE
PREVENIRE
ARTICOLUL 4
( 1) Efectuarea vizitelor în orice loc aflat în raza sa
de competenţă teritorială şi control şi în care
persoanele sunt sau ar putea fi private de libertate,
fie în baza unui ordin al unei autorităţi publice sau
la cererea acesteia sau cu acordul sau acordul tacit
al acesteia (denumite în continuare locuri de
detenţie). Aceste vizite se întreprind în scopul
consolidării, dacă este necesar, a protecţiei acestor
persoane împotriva torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante.



ARTICOLUL 16

(a) Examinarea în mod regulat a tratamentului aplicat
persoanelor private de libertate în locurile de detenţie, în
vederea consolidării, dacă este cazul, a protecţiei asigurate
acestora împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante;

(b) Formularea de recomandări către autorităţile
competente, în vederea îmbunătăţirii tratamentului şi
condiţiilor persoanelor private de libertate şi a prevenirii
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante, luând în considerare normele pertinente ale
Naţiunilor Unite;

(c) Formularea de propuneri şi observaţii privind legislaţia
existentă sau proiectele legislative

REŢINEŢI:

Instituţia Avocatul Poporului este singura structură naţională
desemnată să exercite atribuţiile prevăzute de Protocolul
opţional de la New York



Legea 35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea Avocatului Poporului
republicată reglementează Domeniul
privind prevenirea torturii în locurile de
detenţie al cărui scop este acela de a
monitoriza în mod regulat tratamentul
aplicat persoanelor aflate în locurile de
detenţie în vederea consolidării protecţiei
acestora împotriva torturii şi a pedepselor
şi tratamentelor inumane sau degradante
şi a exercitării fără discriminare a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale acestora.



În scopul reallizării misiunii sale, activităţile pot fi realizate prin:

a) Vizitarea anunţată sau inopinată a locurilor de detenţie în scopul verificării 
condiţiilor de detenţie şi a tratamentului aplicat persoanelor privae de 
liberatte

b) Formularea unor recomandări conducerilor locurilor de detenţie vizitate în 
urma vizitelor efectuate

c) Formularea de propuneri de modificare şi completare privind legislaţia în 
domeniu sau observaţii privind iniţiativele legislative în domeniu

d) Întocmirea proiectului părţii componente referitoare la prevenirea torturii 
a raportului anual de activitate al Avocatului Poporului

e) Formularea de propuneri şi observaţii privind elaborarea, modificarea şi 
ompletarea de strategii şi politici publice în domeniul prevenirii torturii şi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în condiţiile legii

f) Menținerea legăturii cu Subcomitetul de prevenire

g) Analizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea, sub conducerea 
Avocatului Poporului, a programelor internaţioanle de asisteţă tehnică şi 
financiară pentru realizarea scopului Domeniului privind prevenirea 
torturii în locurile de detenţie

h) Coordonarea organizării campaniilor de informare, de educare şi instruire 
în scopul prevenirii torturii şi a pedepselor sau tratamentelor aplicate cu 
cruzime, inumane sau degradante.



ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A TORTURII ŞI A TRATAMENTELOR CU 
CRUZIME, INUMANE ŞI DEGRADANTE ÎN CADRUL LOCURILOR DE DETENŢIE

• Avocatul Poporului stabileşte prin ordin locurile în care sunt amplasate 
centrele zonale şi judeţele care intră în aria de competenţă a acestora, 
precum şi criteriile de selectare a personalului din cadrul Domeniului 
privind prevenirea torturii în locurile de detenţie;

• Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie este organizat 
în structura centrală şi structura teritorială;

• Structura centrală cuprinde şi Centrul zonal Bucureşti în timp ce structura 
teritorială este constituită din 3 centre zonale unde îşi desfăşoară 
activitatea un număr de 12 angajaţi;

• Fiecare centru zonal are în componenţă: un angajat personal de execuţie 
de specialitate cu studii juridice, 2 specialişti - medici, psihologi, asistenţi 
sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare desfăşurării activităţii 
specifice şi un angajat - personal administrativ.



• La desfăşurarea activităţii de prevenire a torturii vor
participa reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale active în domeniul protecţiei
drepturilor omului, selectate pe baza activităţii, de
către Avocatul Poporului

• Pentru desfăşurarea activităţilor Domeniului privind
prevenirea torturii în locurile de detenţie, la nivelul
structurii centrale, sunt cooptaţi şi colaboratori externi
de alte specialităţi decât cei angajaţi permanent, în
baza unor contracte de prestări de servicii.

• Colaboratorii externi sunt selectaţi de către Avocatul
Poporului, pe baza propunerilor primite de la Colegiul
Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din
România, Societatea Sociologilor din România, Colegiul
Naţional al Asistenţilor Sociali sau de la alte asociaţii
profesionale din care fac parte



Căror entităţi legiuitorul a conferit dreptul de sesizare (petiţionare) către Avocatul Poporului?

- tuturor persoanelor fizice fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase;



- persoanelor aflate în centre de detenţie ( în temeiul dispoziţiilor art.34 alin1 prin loc de
detenţie se înţelege orice loc în care persoanele sunt private de libertate în baza unei decizii
a unei autorităţi, la cererea acesteia sau cu acordul expres sau tacit ) Sunt considerate centre
de detenţie potrivit dispoziţiilor legii nr.35/1997 republicată:
�penitenciarele, inclusiv penitenciarele-spital;
�centrele educative, centrele de detenţie;
�centrele de reţinere şi arestare preventivă; 
�serviciile de tip rezidenţial pentru minorii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal; 
�spitalele de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, spitalele de psihiatrie; 
�centrele de tranzit; 
�centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aflate în subordinea şi 
administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări; 
�centrele speciale de primire şi cazare a solicitanţilor de azil aflate în subordinea 
Inspectoratului General pentru Imigrări, având regimul juridic al zonei de tranzit; 
�centrele în care se acordă servicii de asistenţă pentru consumatorii de droguri, în regim 
închis; 
�orice alt loc care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) sau face parte din sistemul de
sănătate sau sistemul de asistenţă socială.
-societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulteioare;
- asociaţiilor ori altor persoane juridice.



CE ESTE DREPTUL DE PETIŢIONARE?
Dreptul de petiţionare- este un drept constituţional reglementat de 

articlul 51 al legii fundamentale, recunoscut tuturor persoanelor 
făsră privilegii şi discriminări exercitat în raport cu autorităţile 

publice. 

Petiţia urmăreşte valorificarea dreptului de a sesiza, de a cere o 
explicaţie ori o solicitare unei autorităţi publice în numele unui 

interes general sau particular.



CONDIŢII PENTRU ADMISIBILITATEA PETIŢIEI

- cererea /sesizarea să fie făcută în scris;

- să se indice numele şi domiciliul persoanei lezate;

-să fie precizate drepturile şi libertăţile care au fost 
încălcate; 

- să fie precizată/indicată autoritatea administrativă ori 
funcţionarul public care a prilejuit încălcarea dreptului 
pretins;

- să fie dovedită întârzierea sau refuzul administraţiei 
publice de a soluţiona legal petiţia;

- petiţiile să fie transmise nu mai târziu de un an de la 
data la care a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului 
pretins.



CARE SUNT ACTELE CARE NU FAC OBIECTUL

SESIZĂRII AVOCATULUI POPORULUI?

- actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de

Parlament;

- actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor ale

Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale

preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autorităţii

judecătoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia

legilor şi a ordonanţelor.



MODALITATĂŢI PROCEDURALE EVECTIVE FOLOSITE ÎN SCOPUL REZOLVĂRII PETIŢIILOR.

- Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii
actelor sau faptelor administrative ( sunt asimilate actelor administrative tăcerea
organelor administraţiei publice precum şi emiterea tardivă a actelor) şi va cere în
funcţie de particularitatea fiecărui caz în parte, revocarea actului administrativ,
repararea prejudiciilor produse precum şi punerea persoanei fizice în situaţia
anterioară;

-în cazul în care Avocatul Poprului constată că soluţionarea petiţiei este de
competenţa autorităţii judecătoreşti, se poate adresa, ministrului justiţiei,
Consiliului Superir al Magistraturii, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei
de judecată;

- Avocatul Poporului poate sesiza Guvernul cu privire la orice act sau fapt
administrativ ilegal al administraţiei publice centrale şi al prefecţilor;

- Avocatul Poporului poate încunoştiinţa preşedinţii celor două Camere precum şi
Primul Ministru cu privire la: cazuri grave de corupţie, nerespectarea legilor ţării
ori eventuale lacune legislative.



OBLIGAŢIILE PROCEDURALE ALE AUTORITĂŢILOR

În scopul garantării efective a dreptului de petiţionare, legiuitorul a
prevăzut limitativ termene înlăuntrul cărora autorităţile pot înlătura
ilegalităţile comise, astfel:

- 30 de zile de la data sesizării autorităţii;

- 45 de zile în cazul autorităţilor ierarhic superioare;

- În cazul în care autoritatea publică sau funţionarul public aparţin
administraţiei publice, Avocatul Poporului se adresează prefectului ce
are obligaţia de a răspunde într-un termen de 45 de zile;

- 20 de zile în cazul Guvernului- neadoptarea de către Guvern a
măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative
semnalate înlăuntrul termenului de 20 zile, duce la sesizarea
Parlamentului.



AVOCATUL COPILULUI 
Domeniul privind apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului este
coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul Copilului

Atribuţii principale: acţionează în scopul promovării şi protejării drepturilor
copiilor în vârstă de până la 18 ani, susţine şi încurajează respectarea şi
promovarea drepturilor copiilor în condiţiile legii, astfel:

Art.14

(a) Soluţionează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai
acestora în legătură cu acţiunile instituţiilor publice din domeniul sănătăţii,
educaţiei, protecţiei speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor
privative şi neprivative de libertate şi ale oricărei instituţii a căror activitate este
incidentă domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

(b)Soluţionează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor
drepturi ale copilului;

(h)Sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmăire penală atunci
când constată existenţa unor indicii privind săvârşirea unor fapte prevăzute de
legea penală împoriva copiilor.



CARE ESTE MODALITATEA DE TRANSMITERE A 
UNEI PETIŢII?

�Personal sau prin mandatar la Serviciul de registratură al instituţiei sau 
în cadrul birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatului Poporului

� pentru petiţiile transmise prin poştă: la sediul instituţiei 

� pentru petiţiile transmise poştă electronică la adresa: avp@avp.ro

�Pentru petiţiile prin fax:  021 312 49 21



Nr. biroului Sediul Judeţele aflate în competenţă teritorială

1. Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara

2. Piteşti Argeş, Vâlcea

3. Bacău Bacău, Neamţ

4. Oradea Bihor, Satu Mare

5. Suceava Suceava, Botoşani

6. Braşov Braşov, Covasna

7. Slobozia Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman

8. Cluj-Napoca Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj

9. Constanţa Constanţa, Tulcea

10. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt

11. Galaţi Galaţi, Brăila, Vrancea

12. Iaşi Iaşi, Vaslui

13. Târgu Mureş Mureş, Harghita

14. Ploieşti Prahova, Buzău, Dâmboviţa

15. Timişoara Timiş, Arad, Caraş-Severin

BIROURILE TERITORIALE ALE 
INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI
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