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Tribunalul Bucuresti 

 

DOMNULE PRESEDINTE 

 

 

  

Subscrisa O.C.H.R. cu sediul in Calea Victoriei nr.112, Sector 1, Post 10092, Bucuresti, 

Romania reprezentata conventional prin avocat Iliescu Alexandru Elvir, cu domiciliul ales pentru 

comunicarea actelor de procedura la sediul cabinetului de avocat din strada Dr. Lister nr. 38, sector 

5, Bucuresti, in contradictoriu cu CASA DE ASIGURARI DE SANATATE  A.O.P.S.N.A.J cu 

sediul in Strada Popa Savu 45, București, sector 1, formulam in baza legii 554/2004: 

 

PLANGERE 

Prin care solicitam : 

1. Obligarea paratei la a ne pune la dispozitie, Contractele si Actele Aditionale 

incheiate intre AOPSNAJ si : 

 

➢ Penitenciarul – Spital Mioveni ; 

➢ Penitenciarul - Spital Constanţa – Poarta Albă ; 

➢ Penitenciarul - Spital Bucureşti-Jilava ; 

➢ Penitenciarul - Spital Bucureşti-Rahova ; 

➢ Penitenciarul –Spital Dej; 

➢ Penitenciarul - Spital Târgu Ocna; 

2. Obligarea paratei la plata de daune morale in cuantum de 10.000 Ron; 

3. Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces. 
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In fapt, la data de 02.04.2019 am sesizat parata cu adresa nr. 0126/02.04.2019 prin care am 

solicitat sa ne fie puse la dispozitie contractele ce fac obiectul primului capat de cerere al acestei 

actiuni. 

 Avand in vedere calitatea de autoritate publica pe care o are, parata era obligata sa dea curs 

acestei sesizari conform Art. 1, alin (1) din Legea 554/2004 ’’Orice persoană care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un 

act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 

instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea 

dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul 

legitim poate fi atât privat, cât și public”. 

 Informatiile solicitate sunt de interes public. 

 In privinta celui de-al doilea capat de cerere consideram ca imaginea noastra fata de 

cetatenii care isi pun speranta in acest organism independent, neafiliat politic si fara profit a fost 

profund lezata. Totodata lipsa de reactie a unei autoritati publice care incaseaza prin lege 

contributii obligatorii de la cetateni produce o stare de neincredere in institutiile statului si lipseste 

de efect oraganizatia noastra in privinta apararii drepturilor fundamentale ale omului. 

 Acest aspect face imposibila ducerea la indeplinire a obiectivelor asociatiei prezente 

in statutul acesteia : 

 

« Art. 7 ASOCIATIA va intreprinde orice actiuni, va desfasura orice activitati si va folosi orice 

mijloace materiale, posibilitati si proceduri legale pentru atingerea si realizarea urmatoarelor 

obiective: 

a) promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului conform legislatiei romane si 

internationale precum si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului adoptata de 

Organizatia Natiunilor Unite in anul 1948, a Constitutiei Romaniei, a Cartei Drepturilor 

Fundamentale adoptata de Uniunea Europeana la 7 decembrie 2000,precum si  a Conventiei 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 

 

b) intervine in favoarea membrilor asociatiei, in favoarea tuturor persoanelor ce solicita sprijinul 

acesteia si care considera ca drepturile fundamentale garantate prin lege le-au fost incalcate, 

precum si in favoarea persoanelor ce apartin grupurilor vulnerabile, asa cum sunt acestea definite 

prin lege,  pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestora, pe langa organele si 

institutiile de stat ( Parlament, Guvern, ministere, alte organe si institutii ale administratiei 

publice centrale si locale, etc.), in orice situatie in care membrii asociatiei si nu numai, au fost 
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lezati si obstructionati in obtinerea si exercitarea drepturilor lor ( morale, politice, social – 

culturale, entice, de libertate a constiintei si religiei, comunitare, etc.) in vederea respectarii si 

acordarii integrale a acestora, a stoparii abuzurilor si repararii prejudiciilor; 

 

c) informeaza opinia publica din Romania si din strainatate despre erorile judiciare, cazurile de 

incalcare a drepturilor omului si abuzurile comise de catre autoritatile romane precum si despre 

refuzul acestora de a pune in executare anumite hotarari definitive si executorii, interne sau 

internationale; 

 

d) ajutorarea saracilor si defavorizatilor, a oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor si persoanelor 

in varsta, a familiilor cu probleme sociale deosebite, a caselor de copii orfani, a azilelor de batrani 

precum si a altor institutii de caritate si asistenta sociala prin organizarea si efectuarea de actiuni 

de verificare, monitorizare dar si umanitare in tara si strainatate constand in asigurarea unui 

climat civilizat, legal si monitorizat al respectarii drepturilor fundamentale ale acestora, drepturi 

convenite si garantate prin toate actele normative in vigoare. Asigura de asemenea colectarea si 

atragerea de sume de bani, bunuri de orice fel, noi sau second – hand, precum si obtinerea 

oricaror alte forme de contributie, depozitarea si distribuirea acestora; 

 

e) integrarea sociala a membrilor asociatiei si tuturor persoanelor afiliate si nu numai, prin 

organizarea si participarea la actiuni civice si de  cunoastere a anumitor aspecte si probleme ale 

societatii; 

 

f) protejarea valorilor umane, materiale si morale, protejarea dreptului la viata, la sanatate, la 

integritate fizica si patrimoniala a persoanelor expuse la pericolele iminente a unor posibile 

dezastre naturale, razboaie sau magme sociale, prin diseminarea informatiilor cu privire la 

riscurile asociate acestor evenimente in spatiul public, prezentarea de rapoarte institutiilor 

statului abilitate si insarcinate cu protectia civila, furnizarea de cursuri si sesiuni de pregatire si 

prevenire a situatiilor de criza, supravietuire primara in caz de dezastre naturale, prim ajutor 

anumitor grupuri de persoane, in cadru organizat, precum si actiuni de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la hazardul evenimentelor dezastruoase naturale ce pot parea . 

 

g) realizarea, in parteneriat cu autoritatile publice, a unor actiuni si programe comune specific 

domeniului de activitate al ASOCIATIEI, in vederea sprijinirii acestora si atingerii scopurilor si 

obiectivelor asociatiei. 
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h) asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate in orice 

forma de detentie s-ar afla, cu precadere in cazul acelor persoane a caror detentie este arbitrara, 

pe motivul unor afectiuni psihice. 

 

i) sprijinirea si asigurarea integrarii in munca a persoanelor apartanente grupurilor vulnerabile 

aflate pe teritoriul Romaniei si nu numai. «  

 

 

In drept: Legea 554/2004, Legea 544/2001. 

  

  

 

O.C.H.R. 

prin av. Alexandru Elvir Iliescu 
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