INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI
INTERVIURI / APARITII TV ÎN ANUL 2018

6 februarie 2018
”Avocatul Poporului anchete la Buzău în anul 2017”, reportaj difuzat de televizunea Campus Tv
Buzău în cadrul Jurnalelor de știri.
https://www.youtube.com/watch?v=pcfx9QzVS3E
11 aprilie 2018
„Avocatul Poporului va acorda audiențe la Târgoviște în prima zi a săptămânii următoare „- reportaj
difuzat pe postul RADIOMINISAT privind acordarea audiențelor în municipiul Târgoviște în data de
16 aprilie 2018.
https://www.radiominisat.ro/9245-

18 aprilie 2018
„Avocatul Poporului prezent la Târgoviște” , interviu acordat televiziunii COLUMNA TV Targoviste
cu privire la audientelor acordate dâmbovițenilor în primele trei luni ale anului 2018, difuzat în cadrul
programelor de știri.
http://www.columnatv.ro/avocatul-poporului-prezent-la-targoviste/

8 august 2018
Interviu acordat de expertul Mirabela Mălăescu televiziunii MDI Dâmbovița cu privire la sesizarea din
oficiu și anchetele efectuate de Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului la
D.G.A.S.P.C Dâmbovița și Primăria comunei Petrești, județul Dâmbovița cu privire la cazul semnalat
de presă, respectiv cei 4 copii abuzați și neglijați de familie.
http://www.mditv.ro/
15 noiembrie 2018
Interviu acordat de expertul Mirabela Mălăescu Televiziunii Campus Tv Buzău cu privire la
nemulțumirile buzoienilor exprimate în cadrul audiențelor ce au fost acordate în municipiul Buzău,
interviu difuzat în cadrul grupajelor de știri.
http://www.campusbuzau.ro/ce-mai-reclama-buzoienii-la-avocatul-poporului-ultima-runda-deaudiente-va-fi-in-lunadecembrie/?fbclid=IwAR1DC1y_iN4jSve5ea97YAu00tvLVnVQw9gbDvexxCwp6lfxJap8qnHxLTs
16 noiembrie 2018
Interviu acordat de expertul Mirabela Mălăescu Televiziunii Campus Tv Buzău cu privire la sesizarea
din oficiu a instituției Avocatul Poporului, la propunerea Biroului teritorial Ploiești, cu privire la o
posibilă încălcare a dreptului la învățătură la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman din municipiul
Buzău, interviu difuzat în cadrul grupajelor de știri.

http://www.campusbuzau.ro/i-s-a-incalcat-dreptul-la-educatie-avocatul-poporului-in-ancheta-lamarghiloman/?fbclid=IwAR0KOnHarYvWv4aVGRjD8h02Mh6rOmUpMKFGS_hCTRShp60D4dTM
nDDOOCo
6 decembrie 2018
Participarea expertului Mirabela Mălăescu, ca invitat, la Emisiunea Cocktail cu tema ”Avocatul
Poporului. Bilanțul anului”, difuzată de Televiziunea Campus Tv Buzău cu privire la modul în care
instituția Avocatul Poporului, prin Biroul teritorial Ploiești, s-a implicat în soluționarea problemelor cu
care se confruntă buzoienii în relația cu autoritățile administrației publice.
http://www.campusbuzau.ro/avocatul-poporului-bilantul-anului2018/?fbclid=IwAR2Mb8oucMW2eOgSjZDaIygWGSa6LR0Bbc4dOmZKavtt364v4BQw0yJyXi4
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