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Nr.

PROTOCOL
privind colaborarea dintre institl4ia A vocatul Poporului
$i Institufia Prefectului jude{ului ClillirU$i

Institu(:ia Avocatul Poporului

~i

Institutia Prefectului judetului

Ciiliira~i

denumite,

in continuare, parti,

aviind In vedere prevederile Legii

ill.

35/ 1997 privind organizarea

institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile

~i

~i

func(:ionarea

completlirile ulterioare,

potrivit ciirora institutia Avocatul Poporului are drept scop apiirarea drepturilor
libertatilor persoane1or fizice precum
institutia prefectului, cu modificarile
este garantul respectarii legii

~i

in scopul imbunatatirii

~i

~i

ale Legii

Dr.

340/2004 privind prefectul

~l
~l

completlirile ulterioare, conform carora prefectul

a ordinii pub lice la nivellocal;
cunoa~terii

rolului

~i

importantei institu(:iei Avocatul

Poporului in cadrul sistemului autoritatilor pub lice din Romania

~i

pentru stabilirea

modalitatilor concrete de acordare a sprijinului de catre institutia Prefectului judetului
Calara~i

in realizarea atributiilor care Ii revin cu privire la apiirarea drepturilor

~i

libertatilor persoanelor fizice In raporturile cu autoritatile publice;
in dorinta de a coopera in domeniul apiirlirii drepturilor ~i libertiitilor fundamentaie

ale persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice;

convin asupra urmiitoarelor aspecte:

Capitolul I - Dispozi(ii generale

Art. 1 - (1)

in exercitarea competente}or sale constitutionale $i legale,

Poporului asigurii apiirarea drepturilor ~i
(2) Prefectul judetului

libertA~ilor
Clillira~i,

Legea nr. 340/2004 privind prefectul

~i

persoanelor fizice.

in virtute a prerogativelor conferite de

institutia prefectului, cu modificiirile

eompletiirile ulterioare, actioneazii in ealitate de garant al respeetiirii legii
publiee la nivel local
~i

~i

AvocatuJ

~i

~i

a ordinii

de eondueiitor al servieiilor publiee deeoneentrate ale ministerelor

ale eelorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvemului,

organizate la nivelul unitiifilor administrativ- teritoriale.
(3) Prezentul Protocol are ca obiect colaborarea piirplor in vederea
apiiriirii drepturilor

~i

libertiitilor fundamentale ale cetiitenilor In raporturile acestora eu

autoritiifile pub lice.

Capitolul Il - Colaborarea dintre institu(ii

Art. 2 In scopul atingerii obiective1or colaboriirii, Prefectul judetului CiiHira~i I~i

asumii urmiitoarele obligafii:
a) realizarea, la solicitarea institutiei Avocatul Poporului, a demersurilor legale
necesare, la nivelul autoritiitilor administratiei pub lice locale
deconcentrate din judetul

Ciiliira~i,

~i

al serviciilor pubJice

in vederea comuniciirii, in conditiile legii, a

informatiilor, documentelor sau actelor pe care Ie detio cu privire la petitiile care au fost
adresate institutiei Avocatul Poporului de ciitre persoane lezate prio inciilcarea drepturilor
~i

libertiiti10r cetiiTene~ti;
b) exercitarea unui rol activ in soluponarea petitiilor adresate institutiei

prefectului, prin care sunt sesizate inciilciiri ale drepturilor

~i

libertiitilor de ciitre

autoritiiti1e administratiei publice;
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c) transmiterea catre Avocatul Poporului a petitiilor care au ca obiect incalcarea
drepturilor

~i

libertatilor cetatenilor

~i

care nu fac obiectul activitatii institutiei

Prefectului;
d) invitarea reprezentantilor institutiei Avocatul Poporului la activitatile periodice
desIa~urate
Calara~i,

la nivelul prefecturii cu prirnarii

in scopul mediatizarii rolului

apararea drepturilor

~i

~i

~i

secretarii consiliilor locale din judetul

importantei instituliei Avocatul Poporului in

libertalilor persoanelor fizice in raporturile cu autoritalile publice;

e) asigurarea spaliului

~i

logisticii necesare

desIa~urarii

activitatii de acordare a

audientelor de catre reprezentantuJJreprezentantii instituliei Avocatul Poporului.

Art. 3In scopul atingerii obiectivelor colaboriirii, institutia Avocatul Poporului i~i
asuma urmatoarele obligatii:
a) participarea la activitatile organizate de institutia Prefectului, ill cadrul carora se
dezbat probleme din domeniiJe de interes comun;
b) acordarea de audiente, de catre reprezentantuJJreprezentantii institutiei A vocatul
Poporului, la sediul Prefecturii judetului

Ciilar~i,

potrivit unui program stabilit de comun

acord de pl\rtile prezentului protocol;

CapitolulIlI - Dispozi{ii finale

Art. 4 (1) Prezentul protocol se incheie pe 0 durata de 5 ani.
(2) In cazul in care, inaintea expiriirii .perioadei pentru care a fost incheiat,
nici una dintre paTti nu notifica celeilalte intentia de illcetare a valabilitatii protocolului,
acesta se prelunge~te automat pentru noi perioade de cate un an.

Art. 5 Valabilitatea prezentului Protocolinceteazii:
a) la implinirea termenului, urmare a notificiirii uneia dintre pl\rti;
b) prin acordul partilor;
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c) prin denuntarea de catre una dintre piirti, 'in cazul ill care partea cealalta nu
indepline~te

'i~i

in mod repetat obligatiile asumare de comun acord.

Art. 6 Problemele rezultate din apLicarea prezentului proto'col vor fi solu\ionate de
reprezentantii desemnari de pirr\ile semnatare.

Art. 7 (1) Protocolul intra ill vigoare la data semniirii lui

~i

poate fi modificat prin

acordul partilor, 'in functie de modificarile legislative intervenite ulterior intriirii sale 'in
vlgoare.
(2) Prezentul protocol s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale

~i

a fost

+~-' 1a .............
b . o~ :......
2cl)
semnat aSl.<lL.l,
.., Ia C-Ia ara~l..

pentru:

pentru:
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tul Poporului,

Prof~~
Adjunct al Avocatului Poporului,

4

