
 

Precizări privind procedura de audienţă a persoanelor la 

Oficiul Avocatului Poporului 

 

În legătură cu unele neînţelegeri apărute în procesul de audienţă a cetăţenilor la 

Oficiul Avocatului Poporului, Instituţia Ombudsmanului aduce la cunoştinţa petenţilor 

următoarele momente: 

1. Avocatul Poporului şi angajaţii Oficiului Avocatului Poporului pot 

examina DOAR cereri legate de nerespectarea drepturilor omului de către 

autorităţi publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul şi forma juridică 

de organizare.  

2. Pentru a sesiza Avocatul Poporului persoana trebuie să respecte cîteva 

condiţii:  

- cererea se depune pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a 

drepturilor sau libertăţilor petiţionarului sau din ziua cînd acesta a aflat despre 

presupusa încălcare;  

- în cerere se indică numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului, descrierea 

succintă a circumstanţelor cauzei, denumirea autorităţii sau numele persoanei cu funcţii 

de răspundere în urma acţiunilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încălcarea 

drepturilor sau libertăţilor, în cazul în care această persoană se cunoaşte;  

- în cazul în care faptele invocate în cerere au constituit obiect al examinării 

altor autorităţi, la cerere urmează să se anexeze în mod obligatoriu copiile răspunsurilor 

autorităţilor respective. 

 

 

 



 

               Nu este de competenţa Avocatului Poporului: 

 să se pronunţe pe marginea încheierilor, sentinţelor şi deciziilor judecătoreşti 

emise în cadrul/rezultatul examinării cauzei civile;  

 să se pronunţe pe marginea actelor emise de procuror, organul de urmărire 

penală şi organele care exercită activitatea operativă de investigaţii; 

 să examineze problemele ce ţin de conflictele dintre persoane fizice, conflicte 

interpersonale, cum ar fi cele legate de donaţii, moşteniri, împărţirea proprietăţii private 

între persoane fizice, conflictele apărute între vecini ş.a; 

 să examineze cererile legate de încasarea plăţilor salariale, precum 

compensarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate salariaţilor/angajaţilor; 

 să examineze cererile care  vizează dezacordul cu deciziile şi hotărîrile emise 

ca rezultat al examinării procesului contravenţional;  

 să examineze cererile legate de încălcarea dreptului la protecţia 

consumatorilor. 

 

Potrivit art.19 alin.(5) din Legea nr.52, Avocatul Poporului examinează şi cereri 

orale, parvenite în cadrul audienţelor organizate nu mai rar decît o dată pe lună.   

Pentru a fi primit în audienţă de Avocatul Poporului, persoana urmează să 

scrie o cerere în scris, după care petiţionarului i se aduce la cunoştinţă data şi ora 

desfăşurării audienţei. 

 

Deşi noua lege nu prevede desfăşurarea activităţii de audienţă de către angajaţii 

Oficiului Avocatului Poporului,  cetăţenii sunt primiţi zilnic în audienţă în sediul 

Oficiului Avocatului Poporului din municipiul Chişinău şi la reprezentanţele din Cahul, 

Comrat şi Varniţa.  

În cadrul activităţii de audienţă, angajaţii Oficiului Avocatului Poporului stabilesc: 



 

-  dacă problema ţine de competenţa Avocatului Poporului şi în acest caz îi 

ajută pe petiţionari   la formularea unei cereri scrise, care ulterior este examinată de 

Instituţia Ombudsmanului în modul prevăzut de lege; 

- Dacă problema nu ţine de competenţa Avocatului Poporului, vizitatorii sunt 

îndrumaţi la care instituţie,  autorităţi competente să se adreseze pentru soluţionarea 

problemei.   

 

 Oficiul Avocatului Poporului NU oferă consultaţii juridice.  

 

Persoanele care vin la Oficiul Avocatului Poporului pentru consultaţie li se 

recomandă  să se adreseze la Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de 

Stat, conform prevederilor Legii Republicii Moldova nr.198 din 26.07.2007 cu privire 

la asistenţa juridică garantată de stat, sau la un birou de avocaţi. 

 

 


