ANEXA NR. 8

RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI
Nr.
crt.

Nr. şi data emiterii
recomandării. Obiectul
recomandării

1.

1/ 3 februarie 2006
Încălcarea dreptului la un
nivel de trai decent şi a
dreptului de petiţionare,
prevăzute de art. 47 şi art.
51 din Constituţie, în cazul
soluţionării cererilor
formulate în baza
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2005
privind recalcularea
pensiilor din sistemul
public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor
sociale de stat
2/24 mai 2006
Încălcarea dreptului
privind protecţia copiilor şi
a tinerilor şi dreptului la
viaţă şi la integritate fizică
şi psihică, prevăzute de art.
49 şi art. 22 din Constituţia
României, în cazul sesizării
din oficiu, în conformitate
cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 35/1997,
republicată, coroborat cu
art. 101 din Legea nr.
272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor
copilului, referitor la
situaţia copiilor din
Complexul de Servicii
pentru Copilul în
Dificultate Priboieni,
judeţul Argeş.

2.

Autoritatea
publică căreia i-a
fost adresată
recomandarea
- Casa de Pensii a
Municipiului
Bucureşti

- Directorul
general al
Direcţiei Generale
de Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Copilului Argeş

Conţinutul pe scurt al recomandării

- examinarea situaţiei create de faptul că
nu au fost soluţionate, în termenul legal,
cererile formulate în temeiul Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
*comunicarea în termenul legal a
răspunsurilor către petiţionari;
* urgentarea emiterilor deciziilor de
pensionare şi plata pensiilor conform
deciziilor de pensionare emise în urma
recalculării pensiilor;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.
- examinarea situaţiei relatate în presă
privind supunerea copiilor la pedepse fizice
şi la alte tratamente umilitoare, la abuzuri
sexuale, constrângerea la o muncă ce
comportă risc potenţial pentru sănătate şi
dezvoltare, precum şi la înfometare în
Complexul de Servicii pentru Copilul în
Dificultate Priboieni, judeţul Argeş;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
* respectarea dispoziţiilor constituţionale şi
legale referitoare la dreptul privind
protecţia copiilor şi a tinerilor şi la dreptul
la viaţă şi la integritate fizică şi psihică;
* informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

