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privind  
Raportul de activitate pentru  anul 2010  al instituţiei Avocatul Poporului 

  
În conformitate cu prevederile art. 60 din Constituţia României, republicată, 

ale art.5 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, 
de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului au fost sesizate de Birourile 
permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, întrunite în şedinţa comună din 
8 martie 2011, cu Raportul de activitate pentru  anul 2010  al instituţiei Avocatul 
Poporului, pentru întocmirea unui raport comun, în termen de 30 de zile, ce va fi 
prezentat în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
              Potrivit art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, Comisiile juridice ale celor două Camere au examinat Raportul de 
activitate pentru  anul 2010  al instituţiei Avocatul Poporului în şedinţa din 7 
iunie 2011.                  
               La şedinţă au participat,  în calitate de invitaţi, domnii Valer Dorneanu şi 
Mihail-Profir-Stelian Gondoş – adjuncţi ai Avocatului Poporului. 
      Domnul Valer Dorneanu a prezentat domnilor deputaţi şi senatori prezenţi la 
dezbateri activitatea instituţiei Avocatul Poporului din anul 2010, menţionând 
dificultăţile de ordin financiar cu care se confruntă instituţia. 
               La lucrările Comisiilor juridice reunite au fost prezenţi 20 deputaţi, din 
totalul de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi 6 senatori, din totalul de 11 membri ai Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului. 

Raportul de activitate pentru  anul 2010  al instituţiei Avocatul 
Poporului a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.60 din Constituţia 
României, republicată, precum şi ale art.5 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora Avocatul Poporului prezintă anual rapoarte 
celor două Camere ale Parlamentului. 
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Din Raport rezultă că în cursul anului 2010, instituţia Avocatul Poporului şi-
a îndeplinit misiunea constituţională şi legală de apărare a drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice şi a desfăşurat, în acest scop, o bună activitate din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ. 

În anul 2010,  la instituţia Avocatul Poporului s-au prezentat în audienţă un 
număr de 17470 cetăţeni, cu 5,48% mai mulţi decât în 2009. De asemenea, a fost 
înregistrat un număr de 8895 petiţii şi 6928 apeluri telefonice de la cetăţeni. La 
acestea s-au adăugat 18 anchete referitoare la respectarea dreptului de proprietate 
privată, a dreptului la un nivel de trai decent, verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice respectă dreptul la protecţie a persoanelor cu handicap, precum 
şi 1 recomandare, 599 puncte de vedere comunicate Curţii Constituţionale şi 7 
excepţii de neconstituţionalitate, ridicate direct în faţa Curţii Constituţionale. 

         Şi în anul 2010 audienţele au reprezentat principalul mijloc de dialog cu 
cetăţenii, utilizat în majoritatea cazurilor, dar şi modalitatea cea mai rapidă prin care 
se pot identifica clar problemele petiţionarilor, lacunele legislative sau reglementările  
perfectibile la adresa drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

         Instituţia Avocatul Poporului a continuat activitatea de informare a 
cetăţenilor cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi pentru 
mediatizarea rolului instituţiei Avocatului Poporului. 

         Membrii celor două Comisii juridice au apreciat activitatea desfăşurată de 
Instituţia Avocatului Poporului, considerând că această instituţie a reuşit să-şi 
îndeplinească în cele mai bune condiţii atribuţiile stabilite prin Legea nr. 35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat. 

        Totodată membrii Comisiilor juridice au luat act de dificultăţile financiare ale 
instituţiei în anul 2010 precum şi de demersurile întreprinse de această instituţie  în 
vederea găsirii unor soluţii de depăşire a acestor dificultăţi. 

         Faţă de cele prezentate, Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi  
Senatului au hotărât, cu unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile art.60 
din Constituţia României, republicată, să supună spre dezbatere şi aprobare 
Camerelor reunite ale Parlamentului Raportul de activitate pentru anul 2010 al 
instituţiei Avocatul Poporului. 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
                          Daniel Buda                                               Toni Greblă       
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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