ANEXA NR.7
ANCHETELE EFECTUATE
NR.
CRT.

OBIECTUL ANCHETEI
EFECTUATE

NR. DE
ANCHETE
EFECTUATE

1.

Respectarea dreptului de proprietate
privată

7

AUTORITATEA
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LA
CARE S-A EFECTUAT
ANCHETA
- Comisia municipiului Bucureşti
pentru aplicarea prevederilor Legii
nr. 290/2003

- Soluţionarea
problemelor cu
care se confruntă
petenţii

- Direcţia Juridic, Contencios şi
Legislaţie din Primăria
municipiului Bucureşti

- Soluţionarea
petiţiei

- Primăria municipiului Bacău
-Primăria comunei Bistreţ, judeţul
Dolj

- Soluţionarea
petiţiilor
- Soluţionarea
petiţiilor

- Prefectura Municipiului
Bucureşti
- Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor

- Soluţionarea
petiţiilor
- Soluţionarea
petiţiilor
- Clarificarea
aspectelor privind
aplicarea legii şi
soluţionarea
petiţiilor
- Soluţionarea
petiţiilor şi
emiterea a 2
recomandări

Respectarea dreptului persoanelor cu
handicap

1

- Comisia Superioară de Evaluare
a Persoanelor cu Handicap

3.

Respectarea dreptului la un nivel de
trai decent, a dreptului de petiţionare şi
dreptului persoanei vătămate de o
autoritate publică

3

- Casa Locală de Pensii sector 1

1
- Casa Locală de Pensii sector 3

- Soluţionarea
petiţiilor şi
emiterea unei
recomandări

- Casa Locală de Pensii sector 6

- Soluţionarea
petiţiilor
Constatarea luării
măsurilor de
sancţionare a
celor vinovaţi de
către conducerea
şcolii

2

Verificarea modului de respectare a
dreptului persoanei cu handicap şi a
dreptului la învăţătură, urmare a
aspectelor semnalate în presă

1

- Soluţionarea
petiţiei şi emiterea
unei recomandări

- Comisia locală de fond funciar
Chiajna, judeţul Ilfov

2

4.

REZULTATELE
ANCHETELOR
EFECTUATE

- Şcoala Specială nr. 4 Bucureşti

1
5.

Verificarea respectării principiului
egalităţii în drepturi, urmare a
aspectelor semnalate în presă

1

- Inspectoratul Naţional pentru
Evidenţa Persoanelor

Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihică –
Bolintin Vale, jud. Giurgiu şi
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Giurgiu
Primăria municipiului Odorheiu
Secuiesc

6

Verificarea modului de respectare a
dreptului la ocrotirea sănătăţii, urmare
a aspectelor semnalate în presă

1

7

Respectarea dreptului persoanei
vătămate de o autoritate publică şi a
dreptului de petiţionare

1

TOTAL

18

RAPORT ANUAL 2007
AVOCATUL POPORULUI

Constatarea că
cele semnalate în
presă nu
corespund
realităţii. S-au
analizat
posibilităţile de
implicare a
organelor
administraţiei
publice în
aplicarea
prevederilor
Hotărârii
Guvernului nr.
430/2001 privind
aprobarea
strategiei
Guvernului
României de
îmbunătăţire a
situaţiei romilor.
Emiterea a 2
recomandări

Soluţionarea
petiţiei

