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                                         Raport   petitii  primul semestru pe anul 2017 

 

     Dreptul de petiţionare este un drept cetăţenesc de tradiţie în sistemul juridic românesc. Exercitarea dreptului 
de petiţionare este o modalitate eficientă de rezolvare a unor probleme personale sau care privesc o 
colectivitate.  

     In condiţiile art. 51 din Constituţie, dreptul de petiţionare poate fi exercitat fie individual, de către cetăţean, 
fie de către un grup de cetăţeni, fie de către organizaţii legal constituite. Petiţiile adresate autorităţilor publice şi 
care se bucură de regimul juridic stabilit prin art. 51 din Constituţie, se fac numai în numele petiţionarilor sau în 
situaţia de la alin. (2), în numele colectivelor pe care organizaţiile petiţionare le reprezintă. De aici rezultă că 
orice petiţie trebuie semnată şi trebuie să conţină datele de identificare a petiţionarului. Prin formularea sa 
clară, textul constituţional nu priveşte şi nici nu protejează juridic petiţiile anonime.  

      Institutiile publice  sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate 
de catre cetateni pentru punerea in  aplicare a legii si cu respectarea in tocmai a termenelor legale. 

     In cadrul institutiei noastre  nu s-a ingradit acest drept al cetatenilor,li s-a raspuns pe toate canalele de 
receptionare:electronic,verbal,prin posta,in scris,in termenele prevazute de lege (OG 27/2003 art.3) 

    Mentionam ca in prezent institutia nostra nu are pe rol nici un proces de incalcare ala dreptului de petitionare  
al cetatenilor. 

        In anul 2017 in primul semestru  pana la  1 iulie   s-au primit un nr. total de 45429 petitii,(persoane fizice 
16318 si persoane juridice 29111)  din care solutionate  in termenul legal  41254  si  in curs de solutionare 453 , 
nesolutionate 3722(completare dosare ,etc). 

 

          In anul 2017 in al doilea  semestru  pana la 31 decembrie   s-au primit un nr. total de 9877 petitii,(persoane 
fizice si persoane juridice )  din care solutionate  in termenul legal  8757  si  in curs de solutionare 120 , 
nesolutionate 1000(completare dosare ,etc). 
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                                  Raport   petitii semestru II 2017 

 

     Dreptul de petiţionare este un drept cetăţenesc de tradiţie în sistemul juridic românesc. Exercitarea dreptului 
de petiţionare este o modalitate eficientă de rezolvare a unor probleme personale sau care privesc o 
colectivitate.  

     In condiţiile art. 51 din Constituţie, dreptul de petiţionare poate fi exercitat fie individual, de către cetăţean, 
fie de către un grup de cetăţeni, fie de către organizaţii legal constituite. Petiţiile adresate autorităţilor publice şi 
care se bucură de regimul juridic stabilit prin art. 51 din Constituţie, se fac numai în numele petiţionarilor sau în 
situaţia de la alin. (2), în numele colectivelor pe care organizaţiile petiţionare le reprezintă. De aici rezultă că 
orice petiţie trebuie semnată şi trebuie să conţină datele de identificare a petiţionarului. Prin formularea sa 
clară, textul constituţional nu priveşte şi nici nu protejează juridic petiţiile anonime.  

      Institutiile publice  sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate 
de catre cetateni pentru punerea in  aplicare a legii si cu respectarea in tocmai a termenelor legale. 

     In cadrul institutiei noastre  nu s-a ingradit acest drept al cetatenilor,li s-a raspuns pe toate canalele de 
receptionare:electronic,verbal,prin posta,in scris,in termenele prevazute de lege (OG 27/2003 art.3) 

    Mentionam ca in prezent institutia nostra nu are pe rol nici un proces de incalcare ala dreptului de petitionare  
al cetatenilor. 

     In anul 2017 in al doilea  semestru  pana la 31 decembrie   s-au primit un nr. total de 9877 petitii,(persoane 
fizice si persoane juridice )  din care solutionate  in termenul legal  8757  si  in curs de solutionare 120 , 
nesolutionate 1000 (completare dosare , etc). 

 

 

 

 

 

                                                                    


