Pentru ce drepturi vă puteți adresa Avocatul
Poporului?
În competenta ins tuției Avocatul Poporului intră pe țiile care
au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor
ﬁzice prin acte sau fapte administra ve ale:
autorităților administrației publice, centrale sau locale
(ministere, inspectorate, agenții, consilii județene,
consilii locale, primari, președinți de consilii județene
etc.)
regiilor autonome.
Conform legii, cele 5 domenii de ac vitate ale Avocatului
Poporului sunt:
1. Drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și
femei, culte religioase și minorități naționale;
2. Drepturile copilului, ale familiei, nerilor, pensionarilor,
persoanelor cu handicap;
3. Armată, jus ție, poliție, penitenciare;
4. Proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;
5. Prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante în locurile de
detenție.

Informațiile furnizate în cadrul acestui pliant au fost preluate de
pe site-urile www.avp.ro și www.drepturicivile.ro.
Pentru mai multe informații cu privire la drepturile omului vă
sugerăm să accesați site-urile www.apador.org (secțiunea
proiecte) și www.drepturilecivile.ro, unde veți găsi mai multe
detalii cu privire la proiect și ac vitățile realizate în cadrul
acestuia.

Harta sediilor teritoriale:

Scurt ghid pentru cetățeni

Materialul face parte din proiectul “Rețeaua pentru Apărarea
Drepturilor Cetățeneș – Ne trebuie un Avocat al Poporului
eﬁcient!”(RADC)

Atenție! Nu fac obiectul ac vității ins tuției Avocatul
Poporului și vor ﬁ respinse fără mo vare pe țiile privind:

RADC este o rețea de organizații neguvernamentale cons tuită cu
scopul de a eﬁcien za ac vitatea ins tuției Avocatului Poporului și de a
impulsiona cetățenii să se adreseze acestuia, ori de câte ori consideră
că le sunt încălcate drepturile cetățeneș .

actele Parlamentui, actele și faptele parlamentarilor
(cu excepția legilor, care pot ﬁ atacate de Avocatul
Poporului la Curtea Cons tuțională);
actele și faptele Președintelui României și ale
președintelui Consiliului Legisla v;
deciziile și ac vitatea Curții Cons tuționale;
actele și ac vitatea instanțelor de judecată,
parchetelor, Consiliului Superior al Magistraturii;
actele și faptele Guvernului (cu excepția ordonanțelor
de urgență , care pot ﬁ atacate de Avocatul Poporului la
Curtea Cons tuțională).
Pentru a adresa o pe ție Avocatului Poporului nu se percepe
nicio taxă.
În cazul in care doriți să depuneți o pe ție, termenul de sesizare
a Avocatului Poporului este de cel mult 1 an de la data la care
s-au produs încălcările drepturilor și libertăților ori de la data la
care persoana în cauză a luat cunoș nță de ele.

MANUAL DE UTILIZARE
A AVOCATULUI POPORULUI

Proiectul “Rețeaua pentru Apărarea Drepturilor Cetățeneș Ne trebuie un Avocat al Poporului eﬁcient!” este derulat de
APADOR-CH, Ac veWatch și Asociația Națională a Birourilor de
Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) și ﬁnanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru
informații oﬁciale despre granturile SEE și norvegiene accesați
www.eeagrants.org.

De ce ați apela la Avocatul Poporului?

Unde se depun pe țiile?

Pentru că sunteți cetățeni și aveți drepturi. Dacă autoritățile
publice sau ins tuțiile v-au încălcat anumite drepturi vă puteți
adresa Avocatului Poporului.
Conform misiunii sale, Avocatul Poporului „apără drepturile și
libertățile persoanelor ﬁzice în raporturile acestora cu
autoritățile publice”. Avocatul Poporului acționează din oﬁciu
sau la cererea persoanelor lezate în drepturile/libertățile lor.

Pe țiile pot ﬁ trimise prin poștă, email sau fax. Vă puteți adresa
Avocatului Poporului în scris, ﬁe la sediul central din Bucureș ,
ﬁe la unul din birourile teritoriale, în funcție de localitatea de
reședință în care vă aﬂați, as el:

Bucureș , sediul central
strada Eugeniu Carada nr. 3, sector 3;
avp@avp.ro | fax: 021.312 49 21

Pe ția
Este modul cel mai u lizat în comunicarea cu ins tuția
Avocatului Poporului!
Pe țiile adresate ins tuției Avocatul Poporului trebuie să se
facă în scris și să cuprindă:
numele și domiciliul persoanei care formulează pe ția;
descrierea cât mai exactă a faptelor care au produs
încălcările;
indicarea drepturilor/libertăților încălcate;
autoritatea administra vă ori funcționarul responsabil
de încălcarea respec velor drepturi/libertăți;
dovezi (de regulă, înscrisuri) în sprijinul aﬁrmațiilor din
pe ție.

Birourile teritoriale:
Biroul Teritorial Alba-Iulia
Str. Regina Maria nr.14, Alba Iulia,
Tel./fax: 0258/ 813.865,
E-mail: avpalba@avp.ro
Biroul Teritorial Bacău
Str. Nicolae Bălcescu nr.5, Bacău, jud. Bacău,
Tel./fax: 0234/572.472
E-mail: avpbacau@avp.ro
Biroul Teritorial Brașov
Str. PiaŃa Enescu nr.1-3, Brașov, jud. Brașov,
Tel./fax: 0268/471.100,
E-mail: avpbrasov@avp.ro

Atenție!
Nu sunt luate în considerare
pe țiile anonime!

Biroul Teritorial Constanța
Bd. Tomis nr.51, Constanța, jud. Constanța,
Tel./fax: 0241/550.544
E-mail: avpconstanta@avp.ro

În vederea soluționării unei pe ții, Avocatul Poporului poate să
dispună o anchetă proprie, atunci când consideră necesar. În
urma examinării, pe țiile primite pot ﬁ admise sau respinse. În
cazul admiterii pe ției, ins tuția Avocatul Poporului se va
adresa în scris autorității administrației publice/regiei
autonome care a încălcat drepturile persoanei ﬁzice și va cere să
reformeze sau să revoce actul administra v și să repare
prejudiciile produse, precum și să repună persoana ﬁzică lezată
în situația anterioară.

Biroul Teritorial Cluj-Napoca
Str. Moșilor nr.18, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
Tel./fax: 0264/591.561
E-mail: avpcluj@avp.ro
Biroul Teritorial Craiova
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.1, Craiova, jud. Dolj,
Tel./fax: 0251/418.707
E-mail: avpdolj@avp.ro

Biroul Teritorial Galați
Bd. Marea Unire (Zona Faleza Dunării), Galați, jud. Galați,
Tel./fax: 0236/320.010,
E-mail: avpgala @avp.ro
Biroul Teritorial Iași
Șoseaua Națională, nr.43, parter, Iași, jud. Iași,
Tel./fax: 0232/219.111
E-mail: avpiasi@avp.ro
Biroul Teritorial Suceava
Str. Petru Rareș nr.I5, Suceava, jud. Suceava,
Tel./fax: 0230/520.622
E-mail: avpsuceava@avp.ro
Biroul Teritorial Târgu-Mureș
Aleea Carpați nr.17, Târgu-Mureș, jud. Mureș,
Tel./fax: 0265/211.082
E-mail: avpmures@avp.ro
Biroul Teritorial Oradea
Str. Gen. Gheorghe Magheru, nr.21, ap. 159, Oradea,
jud. Bihor,
Tel./fax: 0259.440.535,
E-mail: avpbihor@avp.ro
Biroul Teritorial Piteș
Str. Armand Călinescu nr.44, et.1 (muzeul județean), Piteș ,
jud. Argeș,
Tel./fax: 0248.211.101,
E-mail: avparges@avp.ro
Biroul Teritorial Ploieș
Str. Bulevardul Rebublicii nr.2-4,
intrarea H, etaj 1, camera 155, Ploieș ,
Tel./fax: 0244.593.227,
E-mail: avpprahova@avp.ro
Biroul Teritorial Timișoara
B-dul Revoluției 1989 nr.17
(clădirea Consiliului Județean Timiș),
Timișoara, jud. Timiș,
Tel./fax: 0256.220.321
E-mail: avp mis@avp.ro

