ANEXA NR. 8
RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI

Nr.
crt.

Nr. şi data emiterii
recomandării. Obiectul
recomandării

1.

1/11 ianuarie 2008
Încălcarea prevederilor art.
50 raportat la art. 15 alin. (2)
din
Constituţie,
care
consacră
protecţia
persoanelor cu handicap,
respectiv neretroactivitatea
legii.

2

2/11 februarie 2008
Încălcarea prevederilor art.
50 din Constituţie, privind
protecţia persoanelor cu
handicap.

Autoritatea
publică căreia i-a
fost adresată
recomandarea
Preşedintele
Autorităţii
Naţionale a
Persoanelor cu
Handicap

Preşedintele
Comisiei
Superioare de
Evaluare a
Persoanelor cu
Handicap - Adulţi

Conţinutul pe scurt al recomandării

- examinarea situaţiei create de tergiversarea
elaborării Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor cu handicap şi a propunerii de
criterii medicopsihosociale pe baza cărora se
stabileşte încadrarea în grad de handicap,
potrivit art. 85 alin. (5) din Legea nr.
448/2006, republicată;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
* exercitarea unui rol activ în controlul
respectării
drepturilor
persoanelor
cu
handicap;
* informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.
- desfăşurarea unui control activ a activităţii
comisiilor judeţene de evaluare a persoanelor
cu handicap pentru încadrarea în grad şi cod
de handicap corespunzător realităţii, în
vederea respectării dreptului la protecţie
specială a persoanelor cu handicap;
- informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

1

3

4

3/24 martie 2008
Încălcarea
dreptului
de
proprietate privată prevăzut
de art. 44 din Constituţie şi a
dreptului de a obţine
despăgubiri potrivit Legii nr.
290/2003 privind acordarea
de
despăgubiri
sau
compensaţii
cetăţenilor
români
pentru
bunurile
proprietate
a
acestora,
sechestrate, reţinute sau
rămase
în
Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa, ca urmare a stării de
război
şi
a
aplicării
Tratatului de Pace între
România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la
10 februarie 1947, cu
modificările şi completările
ulterioare
4/26 mai 2008
Încălcarea
dreptului
de
proprietate privată prevăzut
de art. 44 din Constituţie şi
dreptului persoanei vătămate
de o autoritate publică
prevăzute de art. 52 din
Constituţie,
în
cazul
soluţionării cererii formulate
în baza Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, cu
modificările şi completările
ulterioare.
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Prefectul
Municipiului
Bucureşti, în
calitate de
preşedinte al
Comisiei de
aplicare a Legii nr.
290/2003

- examinarea situaţiei create de faptul că,
soluţionarea cererii formulate în temeiul Legii
nr. 290/2003 a fost tergiversată;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
*eliminarea
deficienţelor
de
ordin
organizatoric şi funcţional de la nivelul
Comisiei de pentru aplicarea Legii nr.
290/2003 pentru respectarea termenului legal
de soluţionare a cererilor şi evitării oricăror
tergiversări;
*respectarea prevederilor art. 8 alin (21) din
Legea nr. 290/2003 potrivit căruia comisiile
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
au obligaţia de a convoca petenţii în situaţia
în care există neclarităţi;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

Primarul
Municipiului
Constanţa

- examinarea situaţiei create de faptul că nu
au fost soluţionată, în termenul legal, cererea
formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
*urgentarea soluţionării situaţiei referitoare la
restituirea imobilului solicitat;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

2
5

Primarul Oraşului
5/19 iulie 2008
Încălcarea
dreptului
de Eforie, judeţul
petiţionare şi a dreptului de Constanţa.
proprietate
privată,
prevăzute de art. 51 art. 44
din Constituţie.

examinarea
situaţiei
create
de
disfuncţionalităţile existente în ceea ce
priveşte înregistrarea şi soluţionarea cererilor
având ca obiect reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
*respectarea dreptului de petiţionare şi a
dreptului la reconstituirea dreptului de
proprietate al persoanelor fizice;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

6

6/1 iulie 2008
Primarul
Încălcarea
dreptului
de Municipiului
petiţionare şi a dreptului de Bucureşti
proprietate
privată,
prevăzute de art. 51 art. 44
din Constituţie.

- analizarea situaţiei create de nesoluţionarea
în termenul legal a cererilor având ca obiect
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
* respectarea dreptului de petiţionare şi a
dreptului la reconstituirea dreptului de
proprietate al persoanelor fizice;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.
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7

7/7 august 2008
Primarul Sectorului
Încălcarea
dreptului
de 5 Bucureşti.
petiţionare şi a dreptului
persoanei vătămate de o
autoritate publică prevăzute
de art. 51 şi art. 52 din
Constituţie
în
cazul
soluţionării cererii formulate
în baza Legii nr. 18/1991 a
fondului funciar, republicată.

- examinarea situaţiei create de tergiversarea
soluţionării cererii formulate în temeiul Legii
nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- luarea măsurilor legale care se impun
pentru:
*soluţionarea cererii în conformitate cu
prevederile legale;
*analizarea motivelor care au dus la astfel de
situaţii pentru a fi evitate pe viitor;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

8

8/16 octombrie 2008
Primarul Oraşului
Încălcarea
dreptului
la Ştefăneşti, judeţul
informaţie prevăzut de art. Argeş.
31 din Constituţie în cazul
soluţionării cererilor de
întocmire a documentaţiilor
cadastrale.

- întreprinderea măsurilor legale pentru
eliminarea
deficienţelor
de
ordin
organizatoric şi funcţional de la nivelul
primăriei şi personalului, în vederea
respectării dreptului la o informare corectă a
petenţilor asupra problemelor legate de
soluţionarea cererilor;
- informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor dispuse.
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9.

9/29 octombrie 2008
Primarul General al
Încălcarea
dreptului
de Municipiului
proprietate privată prevăzut Bucureşti.
de art. 44 din Constituţie, în
cazul soluţionării cererii
formulate în baza Legii nr.
10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22
decembrie
1989,
cu
modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr.
42/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.

- întreprinderea măsurilor legale ce se impun
pentru:
*respectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr.
10/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 51
din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 10/2001 cu ocazia soluţionării notificărilor
formulate de persoanele care au emigrat în
statele cu care există acorduri încheiate
privind reglementarea problemelor financiare
în suspensie, având ca obiect imobile care
sunt monumente istorice;
*soluţionarea notificărilor care au ca obiect
imobile monumente istorice în conformitate şi
cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor luate.

10.

10/31 octombrie 2008
Primarul Comunei
Încălcarea
dreptului
de Ardusat, judeţul
proprietate privată prevăzut Maramureş
de art. 44 din Constituţie şi
dreptului persoanei vătămate
de o autoritate publică
prevăzute de art. 52 din
Constituţie

- întreprinderea măsurilor legale pentru:
*eliminarea
deficienţelor
de
ordin
organizatoric şi funcţional de la nivelul
primăriei şi personalului, în vederea
respectării dreptului de proprietate privată;
*respectarea
hotărârilor
judecătoreşti
pronunţate în materia dreptului funciar, şi a
obligaţiei de a protegui statul de drept,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor prin
punerea lor în aplicare întocmai şi neîntârziat;
*informarea Avocatului Poporului asupra
măsurilor dispuse.
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11.

11/11 noiembrie 2008
Primarul Comunei
Încălcarea
dreptului
de Ilieni, judeţul
proprietate privată prevăzut Covasna
de art. 44 din Constituţie şi
dreptului persoanei vătămate
de o autoritate publică
prevăzute de art. 52 din
Constituţie.

- examinarea situaţiei create prin tergiversarea
soluţionării cererilor privind reconstituirea
dreptului de proprietate asupra suprafeţelor
solicitate de teren arabil şi de teren forestier;
- luarea măsurilor legale necesare pentru:
efectuarea şi finalizarea lucrărilor de măsurare
a terenurilor, cunoaşterea situaţiei terenurilor
disponibile, respectiv soluţionarea cererilor
privind reconstituirea dreptului de proprietate
asupra suprafeţelor de teren arabil şi de teren
forestier la care solicitanţii sunt îndreptăţiţi;
- informarea Avocatul Poporului asupra
măsurilor luate.

12.

12/18 noiembrie 2008
Conducerea
Încălcarea
dreptului
de Spitalului de
petiţionare prevăzut de art. Psihiatrie Titan Dr.
51 din Constituţie
Constantin Gorgos
Bucureşti

- întreprinderea măsurilor legale şi a
demersurilor necesare pentru eliberarea
documentului privind evaluarea psihiatrică a
petiţionarei;
- dispunerea măsurilor legale necesare
respectării dreptului de petiţionare în
instituţie.
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