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Instituţia Avocatul Poporului 

  

Raportul anual privind implementarea SNA 2016-2020 

corespunzător anului 2021 

 

Potrivit art. 58 din Constituţie şi Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Avocatul Poporului apără drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în 

raporturile acestora cu autorităţile publice. Avocatul Poporului acţionează ca un garant al 

drepturilor cetăţeanului, ca un factor de mediere şi de echilibru între autorităţi şi persoanele 

fizice, pentru a asigura în limitele legii şi în conformitate cu prevederile ei respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice şi nu poate aplica sancţiuni. 

În exercitarea atribuţiilor sale, în cazul încălcării sau nerespectării legii, Avocatul 

Poporului emite recomandări solicitând reformarea sau revocarea actului administrativ, 

repararea prejudiciilor produse, precum şi repunerea persoanei fizice lezate în situaţia 

anterioară. 

            În continuare, vă prezentăm evoluţiile majore înregistrate în anul 2021 privind 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) în instituţia Avocatul Poporului: 

            La începutul anului 2021 s-a finalizat auditul efectuat în perioada 2019-2020 al 

departamentului Armată, Justiție, Poliție, Penitenciare din cadrul instituției, rezultatele fiind 

sintetizate în Raportul de audit ataşat (anexa 1).  

              O prioritate pentru instituţia Avocatul Poporului a reprezentat-o asigurarea 

respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind 

transparenţa procesului decizional.   

Pe site-ul web al instituţiei Avocatul Poporului (www.avp.ro) au fost publicate 

declaraţiile de avere şi de interese la secţiunile unde sunt prezentaţi demnitarii şi echipa 

Avocatului Poporului. 

Alte informaţii privind activitatea instituţiei au fost sintetizate în Raportul anual al 

Avocatul Poporului, care a fost transmis Parlamentului. 

 În vederea asigurării respectării dreptului la informaţie publică, instituţia Avocatul 

Poporului a publicat constant pe site-ul www.avp.ro cele mai importante aspecte ale 

activităţii desfăşurate: rapoarte speciale întocmite, excepţii de neconstituţionalitate ridicate 

http://www.avp.ro/
http://www.avp.ro/


direct în faţa Curţii Constituţionale, autosesizări, recomandări, participări la diverse 

acţiuni, informare statistică trimestrială privind activitatea instituţiei Avocatul Poporului 

respectiv publicarea informaţiilor privind activitatea instituţiei :  rapoarte speciale, excepţii 

de neconstituţionalitate ridicate direct în faţa Curţii Constituţionale, autosesizări, 

recomandări, participări la diverse acţiuni, informare statistică trimestrială privind 

activitatea instituţiei Avocatul Poporului, promovare Recurs în interesul legii etc. 

În privinţa petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului referitoare la fapte 

de corupţie, a fost realizată o evidenţă separată, inclusiv electronică, iar petiţionarii care 

au sesizat fapte de corupţie au fost îndrumaţi asupra demersurilor pe care le pot întreprinde. 

 

Nu a fost cazul acordării de sume cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii cauzate 

instituției Avocatul Poporului prin săvârșirea de fapte penale. 
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