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Scurt istoric

Înființată
în
1990,
APADOR-CH
monitorizează respectarea drepturilor fundamentale
și face demersuri pentru informarea cetățenilor cu
privire la drepturile pe care le au și cum să ceară să
le fie respectate.
APADOR-CH oferă consultanță persoanelor
care doresc să se adreseze Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) după epuizarea căilor
de judecată în instanțele interne și, în anumite
cazuri cu potențial strategic, din aria de interes și
de expertiză a asociației, oferă și reprezentare
gratuită în instanța europeană.
Asociația monitorizează permanent activitatea instituțiilor statului și reacționează ori de câte ori
există amenințări la adresa drepturilor fundamentale, prin luări de poziție publice sau prin advocacy
legislativ.

Obiective strategice pentru 2015-2017:
1. Dezvoltarea unor mecanisme legale şi instituţionale eficiente de respectare a
drepturilor omului;
2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicilor privind dreptul la liberă întrunire şi
asociere, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată;
3. Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței
și bunei guvernări;
4. Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
5. Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii în cazuri de încălcări ale
drepturilor omului;
6. Monitorizarea cu prioritate a:
- Abuzurilor forţelor de ordine;
- Reglementărilor şi practicilor din domeniul siguranţei naţionale cu impact asupra
drepturilor omului;
- Reglementărilor şi practicilor în materia privării de libertate.
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Drepturile omului în România anului 2016
Cu două runde de alegeri – locale și generale – și un guvern tehnocrat, instalat la finele anului
2015, ca urmare a protestelor masive de stradă de după incendiul din Colectiv, anul 2016 s-a consumat
între promisiuni electorale și măsuri de guvernare luate în general
prin ordonanțe de urgență.
Alegerile locale din iunie 2016 au fost un preludiu la cele
parlamentare din decembrie. PSD s-a reașezat în aproape toată
țara, la cârma primăriilor, a consiliilor locale și generale, și într-o
majoritate confortabilă în Parlament, alături de ALDE, care i-a
permis să formeze guvernul.
Câștigul acestui an a fost intrarea pe scena politică a unor
partide noi, formate după promovarea unei legi ce simplifică întro oarecare măsură accesul cetățenilor în politică. APADOR-CH a
contribuit încă din 2014 la crearea noii legislații electorale (prin
„Politică fără bariere”), dar legislația rămâne în continuare
departe de a fi perfectă. Unele lacune s-au făcut observate chiar în
timpul procesului electoral din vară, când au existat suspiciuni de
fraude electorale în dauna unor partide noi, suspiciuni pe care
Biroul Electoral Central a refuzat să le înlăture prin renumărarea
voturilor. Un partid nou (USB), încurajat de scorul neașteptat de bun obținut în Capitală, s-a extins la
nivel național și a reușit să intre chiar în Parlament, obținând un onorant loc trei, după numărul de
voturi.
Pierderile sunt legate tot de procesul electoral: absenteismul masiv (aproape 60% dintre
cetățenii cu drept de vot nu s-au prezentat la urne) și discursul naționalist, xenofob, incitarea la ură
practicate în timpul campaniei electorale, difuzarea de informații false și lipsa de reacție a instituțiilor
publice menite să sancționeze astfel de derapaje.
Guvernul tehnocrat a avut mai multe inițiative legislative pe parcursul anului și a excelat din
păcate, ca și precedentele guverne politice, în emiterea de ordonanțe de urgență în domenii deloc
urgente, adoptând acte normative numeroase fără dezbatere publică. În acest fel s-au luat, totuși, și
măsuri necesare, cum ar fi ordonanța pentru limitarea zilelor câștig acordate deținuților care scriu cărți în
penitenciare sau normele de aplicare a legii privind executarea pedepselor privative de libertate. Dar au
existat și modificări ale Condului fiscal sau ale Condului penal ce încălcau drepturi civile.
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În vara anului 2016, pe fondul unor incitări publice și a unor condiții de detenție cronic proaste,
au avut loc mai multe proteste în câteva penitenciare din România. APADOR-CH a apreciat atunci
faptul că Ministerul justiției a refuzat să ia măsuri populiste și pompieristice (cum ar fi grațierile masive
cerute pe diverse canale) și a preferat să se concentreze pe alte măsuri necesare pentru reducerea
supraaglomerării și pentru ameliorarea condițiilor de detenție. Bugetele penitenciarelor au fost majorate
substanțial în 2015 și 2016 și asta s-a reflectat în anumite schimbări vizibile în privința condițiilor de
detenție, pe care APADOR-CH le-a constatat de-a lungul anului în vizitele făcute în penitenciare.
În plan legislativ, Guvernul a mai avut o tentativă de reimpunere a unei legi a securității
cibernetice, după ce în 2015 Curtea Constituțională se pronunțase asupra neconstituționalității
proiectului precedent, votat „accidental” în Parlament. APADOR-CH a monitorizat procesul și a făcut
demersuri, în cadrul dezbaterilor publice, pentru contestarea prevederilor neconstituționale din acest
proiect. În final proiectul a fost „uitat” de guvern. Tot în domeniul „Big Brother”, însă, Serviciul Român
de Informații a reușit să acceseze fonduri europene pentru achiziționarea unui sistem de monitorizare
generalizată a cetățenilor, sub pretextul eGuvernării.
În 2016 APADOR-CH a continuat proiectele începute (privind reprezentarea societății civile în
organismele colegiale, îmbunătățirea eficienței instituției Avocatului Poporului) și a inițiat altele noi.
Raportul de față prezintă pe scurt cele mai importante realizări ale APADOR-CH din 2016,
precum și actualizări ale proiectelor multianuale pe care organizația le derulează în domeniile
consacrate: supravegherea respectării drepturilor omului, consultanță juridică și advocacy legislativ.
Dacă doriți să aprofundați informațiile despre activitatea noastră curentă sau doriți să vă alăturați
asociației prin acțiuni de voluntariat sau donații, vizitați site-ul www.apador.org.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH
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Proiecte 2015-2016

Cunoaște-ți și revendică-ți drepturile!

Ce oferă platforma
www.drepturicivile.ro

Demarat în 2015, proiectul a continuat în 2016 și a vizat informarea
cetățenilor și a specialiștilor în drept despre drepturile civile și
instrumente de revendicare a lor în țară și la CEDO.
Rezultatele proiectului la final:
-

cursuri pentru juriști, în București, Iași și Cluj,
manualul practicienilor juriști,
rețeaua de ONG-uri implicate în protejarea drepturilor
beneficiarilor lor,
îmbunătățirea mecanismului de implementare a hotărârilor
CEDO în România,
studiu comparativ privind implementarea hotărârilor CEDO
România-Norvegia,
platforma www.drepturicivile.ro cu informații utile, forum și
consiliere online

Pe platforma lansată în vara lui 2015
APADOR-CH pune la dispoziție
informații despre drepturile omului și
cum pot fi ele revendicate în justiția
internă sau la CEDO.
Informațiile sunt scrise într-un limbaj
accesibil, iar meniul structurat astfel:
-

-

-

Drepturile omului în
instanțele naționale
(proceduri juridice interne)
Drepturile omului la CEDO
(cum te adresezi CEDO; cum
completezi formularele
necesare, reguli, proceduri)
Drepturile omului după
CEDO (ce e de făcut după ce
Curtea Europeană ți-a dat
dreptate)
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Avocatului Poporului i se pregătește ceva – Poporul îl vrea înapoi
Împreună cu ActiveWatch și ANBCC am derulat în perioada 20152016 proiectul menit să eficientizeze activitatea instituției
Avocatului Poporului, prin crearea unei rețele de organizații care să
monitorizeze permanent activitatea instituției și să impulsioneze
cetățenii să se adreseze Avocatului Poporului, ori de câte ori
consideră că le sunt încălcate drepturile. Conform unui sondaj
IRES, 53% dintre români au puțină și foarte puțină încredere
în această instituție.
Faptul că Avocatul Poporului este numit politic îi restrânge
independența și îl face mai sensibil la voința Parlamentului și mai
puțin la cerințele cetățenilor pe care ar trebui să-i apere de abuzurile statului. Acest lucru s-a văzut în
activitatea scăzută a instituției, atât ca volum cât și ca impact.
Rezultatele proiectului la final:
-

Constituirea Rețelei pentru Apărarea Drepturilor Cetățenești
Harta sediilor AVP din țară
Clip video/animație de popularizare a atribuțiilor AVP
Pliant tipărit și distribuit în peste 1500 de exemplare, cu datele de contact și atribuțiile AVP
Model de petiție către AVP
Întâlniri cu cetățeni din Ploiești, Brașov, Iași, Suceava, Pitești, Alba, Timișoar, Cluj, Oradea
Cercetare privind percepția publicului despre activitatea AVP
Studiu final: Cu ce cred românii că se ocupă AVP
Studiu comparativ de funcționare a instituției AVP în România și Norvegia – prezentat la
conferința finală la care au participat reprezentanți ai AVP din Norvegia și Avocatul poporului
din România.

Datorită acestui proiect Avocatul poporului a devenit în 2016 mai receptiv la
semnalele societății civile. Un rezultat concret a fost faptul că a atacat la Curtea
Constituțională o ordonanță a guvernului și aceasta a fost declarată neconstituțională
pe motiv de lipsă a urgenței.
APADOR-CH a avut mai multe colaborări fructuoase cu instituția AVP în 2016. În
diferitele cazuri pe care i le-a semnatat asociația, AVP a avut luări de poziție sau
chiar a inițiat anchete proprii. De exemplu în cazul Runcurel.
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Cu ochii pe abuzurile forțelor de ordine
Chiar dacă în 2016
am înregistrat mai
puține cazuri de
abuzuri ale forțelor
de ordine asupra
cetățenilor,
activitatea de
consiliere derulată
de APADOR-CH și
de monitorizare a
fenomenului a
continuat.

APADOR-CH este o instituție accesată de cetățenii care au parte de interacțiuni contondente cu poliția.
În 2016 am actualizat studiul național făcut în cadrul proiectului „Cu ochii pe abuzurile poliției”
derulat între 2014-2015.
O statistică tristă ce vorbește despre modul în care polițiștii încă mai interacționează cu cetățenii, în
zilele noastre:
-

-

În perioada 2012-2014 au fost făcute 3034 de plângeri penale, referitoare la abuzuri ale
forțelor de ordine. Numai 14 dintre ele au ajuns în fața instanțelor de judecată. În aceeași
perioadă IGPR a primit 3301 plângeri privind comportamentul abuziv/brutal al polițiștilor, și
doar 47 dintre acestea, adică aproximativ una din 70, s-au soldat cu sancțiuni disciplinare.
În 2015, în România, 2461 de cetățeni au făcut plângeri împotriva polițiștilor. 828 de
plângeri au vizat purtarea abuzivă a „organului”, dar numai 391 de plângeri au fost soluționate,
și doar una dintre ele a ajuns în instanță.
(Cifrele au fost furnizate de cele 42 de parchete din țară, la cererea APADOR-CH)

APADOR-CH a cerut explicații ministrului de interne Petre Tobă, în iunie 2016, în legătură cu abuzurile pe care
jandarmii le-au comis la adresa unor persoane care se adunaseră în Piața Universității ca să comemoreze
victimele incendiului Colectiv și pentru asta au primit amenzi acasă, o lună mai târziu.
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O societate incluzivă prin reforma închisorilor
Ziua 0 – O zi la serviciul de
probațiune București
Ziua 1 – No HONEYMOON in
Norwegian prisons
Ziua 2- Cum să critici guvernul
norvegian, pe banii lui
Ziua 3 – Bredtveit, închisoarea din
Oslo în care deținutele au cuțite, iar
gardienii sunt neînarmați
Ziua 4 – Prietenul după anii de
pușcărie se cunoaște
Ziua 5 – Halden, cea mai umană
închisoare din lume
Ce am învățat din lecția norvegiană
de integrare a foștilor infractori

Ce fac norvegienii și noi nu? A fost întrebarea la care am căutat răspuns în Norvegia, în perioada 15-21
octombrie, împreună cu reprezentanți ai penitenciarelor românești, ai serviciului de probațiune și ai
Avocatului poporului, pentru a afla cum procedează norvegienii ca să aibă una dintre cele mai mici rate
de recidivă din Europa. Proiectul s-a numit O societate incluzivă prin reforma închisorilor și ne-a ajutat
să vedem unde greșim atunci când îi condamnăm pe infractori și după ce își ispășesc pedepsele și cum să
facem să reducem numărul de recidiviști.
Cu ajutorul partenerul Comitetul Helsinki Norvegian (NHC), am vizitat două penitenciare (dintre care
unul considerat cel mai uman din lume), am aflat cum funcționează serviciul norvegian de probațiune,
Avocatul poporului norvegian și cum lucrează organizațiile neguvernamentale care îi ajută pe foștii
deținuți să se reintegreze după eliberare.
Rezultatul s-a materializat în câteva reportaje documentar, un film și câteva idei de proiecte viitoare.
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Reprezentarea societății civile în organisme colegiale
APADOR-CH a inițiat acest proiect în 2016, ca urmare a încercărilor (nu întotdeauna reușite) de a
trimite reprezentanți ai societății civile în Consiliul Național de Integritate și în Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării.
Experiențele din anii precedenți au arătat că organizațiile neguvernamentale au nevoie să fie încurajate
să participe, să facă propuneri de îmbunătățire a legislației aferente și să sprijine reprezentați ai societății
civile să fie desemnați în organisme
colegiale.
Proiectul se va încheia în 2017, dar are
deja rezultate:







o hartă a organismelor colegiale
relevante,
un calendar al mandatelor
membrilor acestora și termenele la
care ele se încheie,
Paul Chioveanu, noul reprezentant
al societății civile în CNI
Propunerile APADOR-CH pentru
ATOP București
APADOR-CH îl propune pe Codru
Vrabie ca membru al CSM din
partea societății civile

La 6 octombrie APADOR-CH a depus la
Parlament candidatura lui Codru Vrabie pentru
CSM și a coalizat un grup de organizații
susținătoare pentru acest candidat. Candidatura
așteaptă votul noilor parlamentari
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Monitorizarea condițiilor de detenție
În 2016 APADOR-CH a continuat monitorizarea
României. Cu ajutorul unei finanțări din partea
vizitate arestul din Cluj, două centre de arest
din Codlea, Colibați, Târgu
Rapoartele privind condițiile din
1000
aresturi pot fi citite pe site-ul

condițiilor din aresturile și penitenciarele
Ambasadei Olandei la București, au fost
preventiv din București și penitenciarele
Jiu,
Ploiești,
Aiud.
penitenciare și cele din
arestați
APADOR-CH.

Proiectul s-a încheiat cu un
participat
reprezentanți
ai
responabilul Centrelor de arest
Interne și media, la care s-a
din aresturi și modul în care este aplicată
această ocazie, în premieră, cifra arestaților
ale țării.

eveniment public la care au
Avocatului
poporului,
din cadrul Ministerului de
discutat despre condițiile
legislația în domeniu. A fost divulgată cu
preventiv care se află în cele 51 de aresturi

de
respiră aerul
condiționat în 51
de aresturi

În vara anului 2016, în câteva dintre penitenciarele românești au avut loc revolte ale
deținuților care protestau față de condițiile proaste de detenție. Deși au fost voci din
politică sau media care au susținut soluția unor grațieri masive pentru decongestionarea
penitenciarelor, APADOR-CH a afirmat public că nu grațierea este soluția. România are
circa 28.000 de deținuți înghesuiți în aproximativ 17.000 de locuri, calcultate la un
spațiu vital/per deținut de 4 mp. Constructia de penitenciare noi sau folosirea de spații
alternative pentru detenție sunt doar o parte a soluției. Este nevoie în primul rând de o
analiză temeinică a politicilor penale, de o prognozare a evoluției numărului de deținuți
în următorii ani, de o redimensionare a sistemului de probațiune și nu în ultimul rând de
politici reale de reintegrare a foștilor deținuți, pentru a preveni recidiva, care în prezent
în România ajunge la 75%.
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Proiecte speciale

Exproprierile abuzive
din satul Runcurel
Sătenii din Runcurel,
Gorj, își văd
gospodăriile înghițite
de minele de lignit din
jur, dar guvernul se
face că nu știe de
existența caselor lor,
și-i despăgubește
numai pentru
terenurile agricole
APADOR-CH și
GreenPeace s-au
implicat în medierea
situației, ajutând
sătenii să-și revendice
drepturile

Arestarea preventivă –
folosită prea des în
România?
Un studiu realizat de
APADOR-CH în
perioada 2014-2015 și
publicat în 2016 arată
că justiția română
folosește mai des
decât ar fi cazul
măsura arestării
preventive, deși
legislația prevede și
alternative mai puțin
costisitoare.

Raportul Mineriada
1990
Raportul întocmit de
APADOR-CH după
evenimentele din iunie
1990 – un document
istoric despre
manifestațiile din Piața
Universității și
represiunile la adresa
protestatarilor - a fost
redat publicului în anul
în care Parchetul a
anunțat redeschiderea
dosarului Mineriadei ,
ca urmare a deciziei
CEDO .
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Acțiuni în justiție
Consultanță & Reprezentare CEDO

APADOR-CH oferă gratuit consultanță persoanelor care doresc să se adreseze CEDO după epuizarea
căilor de judecată în instanțele interne. Organizația decide preluarea anumitor cazuri cu potențial
strategic, din aria sa de interes și de expertiză și desemnează un avocat din partea asociației care să
reprezinte reclamantul în fața CEDO.

În 2016 asociația a acordat gratuit
peste 200 de consultații juridice,
atât la sediul APADOR-CH cât și
prin telefon.

Procese în instanțele naționale
Ca și la CEDO, APADOR-CH reprezintă gratuit în instanțele naționale diverse cazuri strategice, iar în
funcție de modul de soluționare pe plan intern și de decizia petenților, asociația continuă demersurile la
CEDO. În 2016, avocații APADOR-CH au câștigat următoarele procese în instanțele interne:

-

Cazul Crăciun contra Jandarmeriei – Claudiu Crăciun a fost amendat de jandarmi pe motiv că
ar fi organizat o adunare publică nedeclarată, pentru a protesta la adresa proiectului Roșia
Montană, în octombrie 2013. Asistat de APADOR-CH prin avocatul Diana Hatneanu, Crăciun a
contestat amenda, motivând că nu a organizat respectiva adunare, ci doar a protestat, scandat
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-

lozinci alături de alți participanți la protest. A pierdut procesul la fond, dar a câștigat în apel,
amenda a fost anulată, procesul finalizat abia în 2016.
OPTAR contra Primăriei Capitalei - Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în
România (OPTAR), asistată de APADOR-CH, prin avocatul Nicoleta Popescu, a dat în judecată
Primăria Capitalei și pe fostul primar general Sorin Oprescu, cerând daune morale în valoare de
60.000 de lei pentru nerespectarea Legii nr. 60/1991. Procesul urmează unui alt șir de acțiuni în
instanță câștigate de OPTAR și APADOR-CH, prin care a fost contestată amenda primită de
liderul OPTAR pentru organizarea unui marș pe biciclete în București.

Alte procese în care avocații APADOR-CH acordă asistență juridică gratuită se mai află în diverse stadii
în instanțele naționale sau la CEDO, această activitate fiind înscrisă în preocuparea asociației pentru
garantarea dreptului la asociere și protest.

Legea 544/2001
APADOR-CH a chemat în instanță mai multe instituții publice care au refuzat să
răspundă la solicitările de informații formulate conform Legii 544/2001. Deși procesele
au fost câștigate, instituțiile au continuat să refuze să furnizeze informațiile:
-

-

APADOR-CH contra Ministerul Sănătății - APADOR-CH a câștigat procesul
intentat Ministerului Sănătății, pentru că a refuzat să răspundă la întrebările pe
tema măsurilor luate după accidentul din Clubul Colectiv. Din păcate Ministerul
Sănătății a refuzat chiar și după decizia instanței să se conformeze. Asociația a
deschis proces de executare silită.
APADOR-CH contra Ministerul de Interne - În octombrie 2015 APADOR-CH a
dat în judecată IGPR și MAI pe motiv că nu vor să facă publice informațiile
privind procedurile de legitimare, amprentare, fotografiere, percheziție corporală
și de bagaje și conducere administrativă la secție. Aceste informații publice erau
distribuite numai contra cost, printr-un manual prefațat de fostul ministru Petre
Tobă. După aproape un an de proces, justiția a obligat poliția să furnizeze gratuit
aceste proceduri. Pentru că nu s-a conformat, APADOR-CH a descis acțiune de
executare silită.
APADOR-CH contra IRDO - În februarie 2016, APADOR-CH a dat în judecată
Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru nerespectarea Legii 544/2001.
Instituție publică înființată în 1991, dar rămasă de atunci într-un convenabil
anonimat, IRDO este obligat azi de instanță să-și facă publice rapoartele de
activitate, bugetul și să divulge numele persoanelor din conducere

Comunicare
publică
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Advocacy legislativ
Legislație de tip Big Brother & dreptul la viață privată APADOR-CH împreună cu
mai multe organizații neguvernamentale au cerut permanent dezbateri publice reale înainte de adoptarea
legilor privind securitatea cibernetică, monitorizarea comunicațiilor sau a altor legi cu potențial de
restrângere a dreptului la viață privată. Și în 2016 au existat câteva tentative de legiferare a unor intenții
de monitorizare generală a populației. Acestea sunt luările de poziție ale APADOR-CH:
-

-

-

-

Guvernul se substituie din nou parlamentului și își dă aprobare de monitorizare a deținătorilor de
carduri - Un proiect de hotărâre de guvern (HG) prin care ANAF-ul se autoabilitează să încalce
grav viaţa privată a persoanelor, prin monitorizarea (fără niciun fel de autorizare judecătorească)
a oricărei operaţiuni financiare efectuate de orice deţinător de card.
SRI primește fonduri europene într-un proiect de supraveghere generalizată a cetățenilor,
deghizat în eGuvernare - Proiectul SRI denumit SII Analytics, deși identificat ca un proiect
pentru promovarea eguvernării și de combatere a fraudelor, este un proiect cu potențial de
supraveghere generalizată a întregii populații a României – un software Big Brother – cu nicio
măsură de limitare a accesului SRI sau al altor instituții publice la datele personale colectate și
integrate în acest sistem.
Guvernul mai taie, în secret, din dreptul la viață privată și la informare, modificând Codul penal
și Codul de procedură penală - Sub pretextul armonizării Codurilor cu ultimele decizii ale CCR
și cu unele directive europene, Guvernul a adoptat în secret o ordonanță prin care aduce și alte
modificări periculoase celor două Coduri, afectând astfel grav drepturi prevăzute în Constituție
Ministerul comunicațiilor se face că dezbate Legea securității cibernetice a doua oară - Fără
modificări esențiale la proiectul declarat neconstituțional în 2015, Ministerul comunicațiilor a
convocat un simulacru de dezbatere publică a „noii” Legi a securității cibernetice.

Contestarea ordonanțelor de urgență: APADOR-CH are un istoric șir de
ordonanțe de urgență neurgente, pentru care a cerut AVP să sesizeze CCR. În
încercarea de a opri moda guvernării prin ordonanțe, APADOR-CH a protestat și în
2016 față de moda ordonanțelor de urgență emise de guvern. Un vârf a fost atins în
28 iunie când Guvernul a adoptat cel puțin 18 ordonanțe de urgență.
În ultimii zece ani, România a fost guvernată cu câte o ordonanță la 60 de ore

Raport 2016 | 16

Reacții publice
Parchetul combate abuzurile poliției printr-o strategie secretă - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție susține că a elaborat și implementează o „Strategie pentru creșterea eficienței
investigațiilor efectuate în cazurile de rele tratamente aplicate de agenții de stat în timpul exercitării
atribuțiilor lor profesionale”, ca răspuns la numeroasele plângeri înregistrate în ultimii ani privind
abuzurile polițiștilor. Chiar primul ministru Dacian Cioloș s-a lăudat cu această strategie, răspunzând
îngrijorărilor formulate de comisarul european de depturile omului Nils Muižnieks. Încercând să afle
direcțiile de acțiune din această strategie, APADOR-CH s-a lovit de refuzul PÎCCJ, pe motiv să strategia
respectivă ar fi de uz intern.
Implementarea inițiativelor strategice asumate de Guvern pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice - Alături de mai multe organizații neguvernamentale,
APADOR-CH a semnat o scrisoare deschisă adresată Guvernului României pentru implementarea unor
măsuri de prevenire și combatere a violenței domestice.
APADOR-CH cere MAI să nu pună UPI pe urmele noastre fără mandat - Propunerea APADOR-CH se
referă la obligația deținerii unei autorizări judecătorești pentru derularea oricăror activități specifice
culegerii de informații, care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale
ale omului.
Cazul Clotilde Armand – de ce trebuie modificată legea electorală - Legea electorală trebuie să prevadă
proceduri clare, simple, care să nu permită situații inechitabile de natura celei de la sectorul 1, care,
nerezolvate, pot spori neîncrederea cetățenilor în procesul electoral.
Observații pe marginea modificărilor pe care Guvernul vrea să le aducă normelor de aplicare a Legii
544/2001 - Guvernul a modificat normele de aplicare a Legii 544/2001, a accesului la informații
publice. APADOR-CH a contribuit cu câteva propuneri
Apel către Ministerul Educației pentru creșterea transparenței în școli - Mai puțin de 10% dintre unitățile
de învățământ preuniversitar și-au publicat bugetul și hotărârile Consiliului de Administrație la loc
vizibil, așa cum prevede legislația în vigoare.
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Informații utile

Lansarea platformei www.drepturicivile.ro precum și câteva din proiectele derulate în
2016 au îmbogățit „colecția” de informații utile puse la dispoziția cetățenilor, pe diverse
teme:
- Tot ce ai vrut să știi despre AVP și nu aveai pe cine să întrebi - Cu ce se ocupă
Avocatul Poporului, unde poate fi găsit și cum i te poți adresa
- Cum folosești deștept Legea 544/2001 ca să obții informații publice - cum faci o
cerere pentru a obține informații publice de la autorități.
- Ai votat la alegerile locale? Acum poți afla și dacă CNP-ul tău a votat fără tine Ce demersuri se pot face către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a afla dacă
CNP-ul cuiva a votat singur la alegerile locale 2016.
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Blogging
A fost sau n-a fost România capabilă să gestioneze tragedia Colectiv?
20 de întrebări puse obsesiv în acele zile fierbinți, la care autoritățile răspund abia acum, și numai
amenințate cu judecata. Singura radiografie oficială a modului în care a funcționat sistemul în acele zile.
Avocatul Poporului, cum funcționează în Norvegia comparativ cu România
În Norvegia are un singur sediu, la Oslo, 60 de angajați, un buget de 20 de milioane de euro și rezolvă
25% dintre plângeri prin telefon. În România are 14 sedii în teritoriu și unul central, peste 100 de
angajați, un buget de 2 milioane de euro și în 2013 a făcut doar 101 anchete, deși a primit 17.047
reclamații din partea cetățenilor.
Drepturile omului în România, văzute din SUA
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în România 2015 citează în multe
privințe semnalele din rapoartele APADOR-CH
Cum funcționează Avocații altor popoare
Scurte descrieri ale Ombudsman-ilor (Avocatul Poporului) din Belgia, Olanda, Franța, Marea Britanie și
Irlanda.
Comisia Europeană îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă
România nu știe să beneficieze de ajutorul UE în caz de dezastre. Autoritățile europene susțin că
România nu a cerut ajutor pentru Colectiv, în timp ce MAI spune că a sunat „Europa” după trei zile, dar
au convenit de comun acord că nu e nevoie de ajutor, că „avem de toate”
Cum comunică Avocatul Poporului cu poporul: rar sau deloc
Cu un site care se cere îmbunătățit, o prezență modestă în media și o cotă de încredere de 40% din partea
cetățenilor, Avocatul Poporului ar trebui să se deschidă mai multe spre popor.
Ce face și ce nu face Avocatul Poporului
Așa cum îi spune și numele, Avocatul Poporului apără drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în
raporturile acestora cu autorităţile publice. El își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor
lezate în drepturile şi în libertăţile lor.
Relația românilor cu poliția înflorește în corespondența cu Consiliul Europei
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O corespondență între comisarul european Nils Muižnieks și premierul Dacian Cioloș, pe tema
violențelor forțelor de ordine la adresa cetățenilor, arată că la nivel declarativ România stă în continuare
bine la forme, însă mai are de lucrat la fond.
Cât mai costă eroarea judiciară în România
Cazul Tarău la capătul a 15 ani de procese pentru demonstrarea nevinovăției: 100.000 de euro,
contravaloarea a 1 an și 9 luni de pușcărie, 6 ani de încercare plus 5 ani pentru rejudecarea dosarului și
achitare
Paul Chioveanu, noul reprezentant al societății civile în CNI
Paul Chioveanu este noul reprezentant al societății civile în Consiliul Național de Integritate (CNI),
numirea lui fiind validată de Senat în ședința din 13 iunie 2016
Cu ce cred românii că se ocupă Avocatul poporului
Aproape 30% dintre cetățenii chestionați în cadrul unui studiu realizat de ANBCC consideră că
Avocatul poporului trebuie să ajute oamenii fără posibilităţi materiale cu avocaţi din oficiu care să-i
reprezinte în instanţele de judecată.
Instituții publice care apără drepturile omului în secret
Azi despre Institutul Român pentru Drepturile Omului – IRDO – o instituție publică înființată în 1991
despre care nu știm cine o conduce, câți bani mănâncă de la buget și cu ce rezultate.
Cât de legale sunt filtrele poliției și cum le puteți verifica
De fapt șoferii nu pot verifica în niciun fel dacă polițistul care-i oprește în trafic face parte dintr-un filtru
organizat sau a ieșit în stradă „de capul lui”.
APADOR-CH îl propune pe Codru Vrabie ca membru al CSM din partea societății civile
Propunerea APADOR-CH pentru Consiliul Superior al Magistraturii este susținută și de alte 11
organizații neguvernamentale
Propunerile APADOR-CH pentru ATOP București
APADOR-CH i-a trimis azi primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare în care îi propune
trei persoane din societatea civilă care ar putea face parte din Autoritatea Teritorială pentru Ordine
Publică (ATOP)
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Premiile APADOR-CH - Ziua Internațională a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2016
10 decembrie, Ziua internațională a drepturilor omului, a reunit la București reprezentanți ai societății
civile și ai autorităților centrale, într-un eveniment anual devenit tradiție. APADOR-CH a decernat
câteva premii pentru persoane sau instituții care au contribuit în 2016 la apărarea drepturilor omului ...

Premiile:
1. „Cine a fluierat în Radioul public” –jurnaliștilor Alexandru Rusu și Cătălin Gomboș,
pentru că au avut curajul să vorbească despre derapajele profesionale din Societatea Română de
Radiodifuziune, iar pentru asta au fost hărțuiți, intimidați și anchetați de conducerea SRR.
2. „A făcut ceva” – Avocatului Poporului, pentru că cel puțin în ultimul an a demonstrat că face
ceva.
3. „42 pentru transparență”, celor 42 de parchete din țară, pentru că au răspuns legal și la
timp solicitărilor de informații publice venite de la APADOR-CH, în privința numărului de
cazuri de abuzuri ale forțelor de ordine la adresa cetățenilor în 2016.
4. „Tentativă de evadare” – ministrului justiției Raluca Prună, pentru că a încercat scoaterea
cercetării științifice din închisoare, chiar dacă nu i-a reușit.
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...și câteva diplome de nemerit acelor instituții publice care au încălcat în repetate rânduri diverse
drepturi ale omului.

Dimplomele de nemerit au ajuns la:
1. Ministerul Sănătății - Diploma „no signal” pe electrocardiograf - pentru răspunsul „nu
avem datele” în procesul câștigat de APADOR-CH privind ancheta în cazul Colectiv.
2. PICCJ, premierul Dacian Cioloș și comisarul european Nils Muižnieks - Diploma „o
scrisoare pierdută” pentru ținerea „în lucru” a Strategiei de combatere a cazurilor de rele
tratamente aplicate de polițiști.
3. SRI - Diploma „picătura chinezească” - pentru activitatea repetitivă prin care agresează
dreptul la viața privată al românilor, încercând să impună pe toate căile legi de tip Big
Brother în Parlament.
4. Primarul general Gabriela Firea - Diplomă de „abstinență instituțională” –pentru că s-a
abținut stoic să aibă reacții în fața propunerilor venite de la societatea civilă, în privința
numirii unor reprezentanți de ONG-uri în ATOP.
5. Institutul Român pentru Drepturile Omului - Diploma „tăcerea mieilor” – IRDO, pentru
activitatea susținută și secretă, de 25 de ani, pe bani publici, pentru apărarea drepturilor
omului.

Și-au primit premiile personal ziariștii Alexandru Rusu și Cătălin Gomboș, ministrul justiției Raluca
Prună și Avocatul poporului Victor Ciorbea.
Invitația la eveniment a fost făcută sub forma unei ordonanțe de urgență fictive, prin care guvernul
instituia un curs obligatoriu de drepturi civile, pe care cetățenii trebuie să-l urmeze înainte de a vota.
Această invitație a fost un mod de a sancționa abuzul de ordonanțe de urgență de care se fac vinovate
toate guvernele României din ultimele decenii.
Diplomele au fost desenate de Dan Perjovschi, după un concept APADOR-CH.
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Video advocacy

Raport privind exproprierile abuzive din satul Runcurel
O echipă formată din reprezentanți ai
APADOR-CH și Greenpeace România sa deplasat în zona satului Runcurel,
județul Gorj, pe data de 24 mai a.c.
pentru a se documenta la fața locului cu
privire la eventuale încălcări ale
drepturilor omului în contextul în care
peste 130 de familii din sat urmează să
fie expropriate pentru extinderea carierei
de lignit Jilț Nord, exploatare minieră a
Complexului Energetic Oltenia (CEO).
Conform informațiilor disponibile anterior deplasării, exproprierile nu erau însoțite de o justă
despăgubire, iar perspectiva strămutării satului într-o comună vecină, Telești, era incertă.
Pe parcursul vizitei reprezentanții APADOR-CH și Greenpeace au stat de vorbă cu săteni din Runcurel
și Telești și cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale relevante, mai exact cu
secretarul și viceprimarul comunei Mătăsari și cu primarul comunei Telești
Halden, cea mai umană închisoare din
lume – reportaj video realizat în cel mai
modern penitenciar din Norvegia. Poate
fi spital, școală sau orice alt edificiu
public, făcut din lemn, sticlă, oțel și
piatră. Nu există gratii la ferestre, nu
există turnuri de supraveghere pe ziduri,
nici sârmă chimpată sau gard electric, nu
există camere de luat vederi pe holuri, în
camere, în clase sau ateliere. Gardienii
nu au arme. Practic nu ai cum să fii mai
liberal de atât, decât să le dai deținuților
propriile chei de la camere, a punctat un fost director de pușcărie, după ce a vizitat Halden.
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Apariții în media

Începând cu 2014 APADOR-CH are un blog de organizație pe platforma Adevărul. Pe blog scriu săptămânal
opinii și informații utile membrii și staff-ul APADOR-CH
Toate textele publicate sunt aici

România liberă, 28 decembrie 2016
Dar pentru neînfăptuirea actului de justiţie există vinovaţi?
Vice, 15 decembrie 2016
Toate legile datorită cărora Liviu Dragnea nu va fi niciodată premier

Condiții
de
detenție

Vice, 28 noiembrie 2016
Condițiile nasoale din penitenciare îi scutesc pe deținuții români de închisoare
EuropaFM, 11 noiembrie 2016
APADOR-CH: Soluţia Ministerului Justiţiei la aglomerarea din penitenciare e chibzuită
TVR, 10 noiembrie 2016
Sindicaliştii din penitenciare se opun propunerii de reducere a pedepselor în cazul deţinuţilor cazaţi în
condiţii improprii
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Vice, 8 noiembrie 2016
Daca ajungi în sevraj la Poliția Română, singura ta șansă să nu mori în celulă sunt oamenii ăștia
Gândul, 20 octombrie 2016
APADOR-CH cere ca noul „Doi şi-un sfert” să aibă nevoie de mandat de la judecător pentru
interceptări
EVZ, 28 septembrie 2016
O instituţie-fantomă a statului toacă în tăcere 1,5 milioane de lei anual
OS Fundation, 23 septembrie 2016
In the EU, One in Five People in Prison Haven’t Yet Been Found Guilty of Any Crime

Big
Brother

ZDnet.eu, 9 august 2016
Romanian spies want to spot faces in a crowd – illegally, say human rights groups

RFI, 9 august 2016
ONG-urile încearcă să pună “frână” SRI, instituția se justifică
Mediafax, 8 august 2016
Patru ONG-uri acuză SRI de demararea unui proiect “de supraveghere în masă” a cetăţenilor/
Ministrul interimar al Comunicaţiilor: Proiectul SRI, aprobat pentru că toate criteriile din ghid erau
îndeplinite
Hotnews, 8 august 2016
Mai multe ONG-uri acuza ca SRI vrea sa foloseasca fonduri europene pentru supravegherea
generalizata a tuturor cetatenilor
Hotnews, 1 august 2016
APADOR-CH se delimiteaza de cererea de gratiere a lui Gregorian Bivolaru semnata de Gabriel
Andreescu, membru fondator al ONG-ului
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protestele din
penitenciare
TVR, 14 iulie 2016
Criza penitenciarelor din România, ediție specială, invitată Nicoleta Popescu, APADOR-CH
Adevărul, 14 iulie 2016
Puşcăriada României: protest spontan sau răscoală premeditată? „Este o ofensivă mediatică foarte
puternică pe tema amnistiei şi graţierii“
TVR, Ora de știri, 13 iulie 2016
Maria Nicoleta Andreescu, APADOR-CH, despre protestele din penitenciare
ProTV, 13 iulie 2016
Proteste si revolte in mai multe penitenciare din tara. Reactia ministrului Justitiei: “Nu voi adopta
masuri sub presiune”

News.ro, 10 iunie 2016
Mai multe ONG-uri îi scriu lui Tobă: Modul de lucru al jandarmilor este abuziv, cu conotaţii penale,
menit să descurajeze libera exprimare

Mediafax, 24 mai 2016
APADOR-CH: Faptul că un om are la bancă conturi ţine de viaţa privată

Dreptul la
viața
privată

TheEpochTimes, 20 mai 2016
Guvernul mai taie, în secret, din dreptul la viaţă privată şi la informare

Hotnews, 20 mai 2016
Un ONG acuza Guvernul ca taie, in secret, din dreptul la viata privata si la informare, modificand
Codul penal si de procedura penala
Vice, 26 aprilie 2016
De ce Avocatul Poporului e mai interesat de Antena 3 și Oprescu, decât de problemele tale
ProTV, 23 martie 2016
SRI vrea sa modifice legea, dupa atacurile teroriste din Bruxelles. Ce poate face un ofiter special in
caz de forta major
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Interceptări
SRI
Radio France International, 11 martie 2016
Nicoleta Andreescu, director executiv APADOR-CH, despre OUG privind interceptările
ProTV, 10 martie 2016
Sedinta CSAT dupa decizia Curtii Constitutionale privind interceptarile. Cati inculpati au contestat
deja astfel de probe
TVR, 17 februarie 2016
Nicoleta Popescu, avocat APADOR-CH, despre decizia CCR privind interceptările făcute de SRI în
dosarele penale.
TVR, 10 martie 2016
Efectele deciziei CCR privind interceptările. Ce spun SRI, DNA, DIICOT şi societatea civilă

DIGI24, 10 martie 2016
ONG: 3.000 de oameni au fost bătuți de polițiști în 2013 și 2014

securitate
cibernetică

Hotnews, 18 februarie 2016
Noul proiect de lege privind securitatea cibernetică: Mai multe ONG-uri isi exprima dezamagirea
fata de nerespectarea angajamentelor luate in dezbatere publica de doua ministere
ProTV, 13 februarie 2016
Primele reactii, dupa ce Fiscul vrea ca toata tara sa ii stie pe romanii datornici la stat. “Un exces”,
“ilegal” si “rusinos”
TVR, 10 februarie 2016
Proiectul de lege privind securitatea cibernetică, criticat de ONG-uri
ProTV, 28 ianuarie 2016
Legea “Big Brother II” e in dezbatere publica, aproape neschimbata. In ce conditii primeste SRI
acces la informatiile noastre
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Finanțatori

În 2016, activitatea APADOR-CH a fost susținută financiar de:
•

Ambasada Olandei la București

•

Comisia Europeană

•

Fondul pentru relații bilaterale

•

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin Fondul pentru Inovare Civică

•
Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România administrat de Fundația
pentru Dezvoltarea Societății Civile
•

Open Society Intitute’s Human Rights and Governance Programme

•

Open Society Institute for Europe

Voluntari
Bianca Buzetto
Mihnea Ciulei

& sponsori

Luminița Gabura
Lorena Lupu
Flaviu Muica
Dan Perjovschi
Roberta Popescu
Lăcrămioara Rediu
Alexandra Savencu

Clifford Chance
Ernst&Young România
Rogalski&Damaschin
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Dragoș Smărăndescu
Sergiu V. Vasile

Susține
APADOR-CH
1. voluntar – anunță disponibilitatea printr-un email la office@apador.org;
2. promovează acțiunile APADOR-CH prin diseminare online Urmărește-ne pe Facebook

3. participă la acțiunile pe care le organizează APADOR-CH;
4. financiar prin următoarele modalități:
- direcționează către APADOR-CH 2% din impozitul tău pe venit, dacă ești persoană fizică;
- direcționează către APADOR-CH 20% din impozitul tău pe profit
Donații prin transfer bancar:
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Cod de identificare fiscală al entităţii non-profit: 4601950
Cont bancar în lei (IBAN) : RO25 RZBR 0000 0600 1640 4583
USD – RO13 RZBR 0000 0600 1640 4605
EUR – RO30 RZBR 0000 0600 1640 4590
Banca : RAIFFEISEN BANK – AGENTIA DECEBAL
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