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dinţe   separat pentru fiecare mino-
ritate lingvistica din România, atât 
impactul legii în sensul implemen-
tării ei la nivelul localităţilor în care 
aceste minorităţi trăiesc, dar şi în 
perspectiva mai amplă a vitalităţii 
lingvistice a grupului.
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cum şi legile care reglementează 
instituţia Ombudsmanului din alte 
state, prevăd că, organele care de-
semnează instituţia amintită pot fi: 
Parlamentul, Guvernul, Regele, la 
recomandarea prim-ministrului, 
Guvernul, la propunerea Parlamen-
tului, a Preşedintelui ţării, în baza 
rezoluţiei Parlamentului.

Ombudsmanul desemnat de 
Parlament este cea mai răspândită 
formă şi se aplică în majoritatea 

statelor: Polonia, România, Rusia, 
Ucraina, Suedia, Lituania, Letonia, 
Portugalia, aceasta fiind cea mai 
democratică metodă de înfiinţare a 
instituţiei amintite, în opinia profe-
sorilor Sergiu Cobăneanu şi Teodor 
Cârnaţ[2, p. 45].

Acest tip de Ombudsman con-
tinuă să funcţioneze în Suedia, 
unde a şi fost înfiinţat încă din 
anul 1809. Suveranul a desemnat 
o persoană (Drotsen) pentru a con-
trola modul cum se înfăptuieşte 
justiţia şi o altă persoană (Konun-
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SUMMARY
As a result of looking into numerous scientific works and regulative papers, 

the author of the present study has succeeded in analysing all the models of Om-
budsman which are present under different denominations and in proving the 
necessity to establish these types of Ombudsmen in all the countries of the world, 
underlining the administrative Ombudsmen’s importance and efficiency, of the 
provate ones, of the commission – as an Ombudsman, of specialized Ombud-
smen, of the ones with special competences andof the regional ones. 

As a result of the research that she has undergone, the author proved that the 
different types of Ombudsman have been imposed by the social and economical 
realities from the countries of the world, except the classical Ombudsman who 
appeared at the beginning of the 19th century and who is known in the special 
literature under the name of „parlamentary Ombudsman” and after 1970 also 
appeared the one known under the denomination „administrative mediator”.

* * *
În urma investigării a numeroase lucrări ştiinţifice şi acte normative, autoarea 

prezentului studiu a reuşit să analizeze modelele de Ombudsman, prezente sub 
diferite denumiri şi să demonstreze necesitatea constituirii acestor tipuri de Om-
budsmani, în toate ţările lumii, subliniindu-se importanţa şi eficienţa Ombudsma-
nilor administrativi, a celor privaţi, a comisiei-ca Ombudsman, a Ombudsmanilor 
specializaţi, a celor cu competenţă specială şi a celor regionali. 

Autoarea, în urma cercetării efectuate a demonstrat că diferitele tipuri de Om-
budsman au fost impuse de realităţile socio-economice din ţările lumii, pe lângă 
Ombudsmanul clasic, apărut la începutul secolului XIX şi cunoscut în literatura 
de specialitate sub numele de ,,Ombudsman parlamentar’’, apărând, după 1970 şi 
cel cunoscut sub denumirea de ,,mediatorul administrativ’’.

Practica demonstrează că pe plan mondial funcţionează dis-
tinct două tipuri de ombudsmani: cel clasic, apărut la începutul 
secolului XIX, cunoscut în literatura de specialitate sub nume-
le de „ombudsman parlamentar” şi cel apărut după anul 1970, 
denumit în literatură „mediatorul administrativ”[1, p. 334 şi 
umr]. 

mbudsmanul parlamentar. 
Literatura de specialitate, pre-
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ges Högsta Ombudsmännen), ca 
cel mai înalt reprezentant al rege-
lui, care era abilitată să exercite un 
control general, privind modul de 
îndeplinire a obligaţiilor de servi-
ciu de către toţi funcţionarii, care 
aplicau ordonanţele regale. Acest 
înalt funcţionar era împuternicit să 
emită ordine în numele regelui şi 
să dispună trimiterea în judecată 
a funcţionarilor, care îşi îndepli-
neau în mod incorect atribuţiile de 
serviciu[3, p.23]. Acest model de 
Ombudsman funcţionează astăzi 
şi în ţări ca Australia (Parlamen-
tary Commissioner, din 1976, dar 
şi la nivel local în 7 state australi-
ene), Austria, Africa de Sud (Bo-
phuthastswana, 1981), Canada 
(1967, dar numai pe plan local în 
nouă provincii), Danemarca, Spa-
nia, Fiji (1970), Finlanda, Marea 
Britanie, Scoţia şi Ţara Galilor 
(1979), Guyana (1967), Olanda, 
India (din 1971, în patru state), 
Italia, Israel, Lichtenstein (1976), 
Mauritius (1970), Noua Zeelan-
dă (1962), Norvegia, Portugalia, 
Suedia, Sudan, Elveţia, Trinidad 
Tobago (1976), SUA etc. Ombud-
smanul subordonat puterii exe-
cutive este reprezantativ pentru 
Franţa, Ghana (din 1979) şi Filipi-
ne (din 1973)[5, p. 14-15].

Constituţia din 1919  a prevă-
zut înfiinţarea funcţiei de Ombud-
sman Parlamentar al Finlandei, în 
urma propunerilor făcute de către 
comitetele parlamentare şi în spe-
cial de comitetul constituţional. 
Pentru început, Ombudsmanul era 
eclipsat de „eroul popular”, de Jus-
titiekanzler (Chancellar of Justice), 
majoritatea plângerilor cetăţenilor 
fiind adresate tot acestuia din urmă, 
Ombudsmanul primind plângeri, 
doar de la deţinuţi[6, p. 35].

În Danemarca, legea cu privire 
la Ombudsmanul danez, preve-
de independenţa acestuia faţă de 
puterea executivă. Astfel, Parla-

mentului îi este interzis să-i impu-
nă Ombudsmanului examinarea, 
respectiv abţinerea de la investi-
garea unei probleme date. Rolul 
Folketing-ului este de a-l numi pe 
Ombudsman, iar, în mod simetric, 
activitatea parlamentară nu poate 
fi supravegheată de Ombudsman.

În Marea Britanie, primul Par-
liamentary Commissioner pentru 
administraţia publică a fost Sir Ed-
mund Compton, fost inspector al 
Curţii de Conturi. 

Ombudsmanul administrativ. 
Ombudsmanul administrativ s-a 
impus în condiţiile moderne, în 
care Parlamentul exercită un real 
control politic asupra Guvernului, 
iar jurisdicţiile controlează acţiuni-
le administraţiei.

În unele state acesta se numeşte 
„comisar pentru administraţie”, ti-
tulatura fiind foarte expresivă, în le-
gatură cu principala funcţie pe care 
o îndeplineşte, aceea de a combate 
administraţia defectuoasă.

Statele din centrul şi sud-estul 
Europei, imediat după ieşirea din 
deşertul totalitarismului şi-au însu-
şit acest tip de instituţie. La această 
opţiune a contribuit şi Recomanda-
rea Comitetului de Miniştri al Uni-
unii Europene, adoptată în septem-
brie 1985.

Ombudsmanului administrativ i 
se atribuie în literatura de speciali-
tate o serie de “dimensiuni”[7], une-
le succint şi plastic exprimate:

a) Ombudsmanul ca instituţie 
anti-corupţie, având rolul de a ve-
ghea la respectarea Codului Bunei 
Administrări, adoptat relativ recent 
în Uniunea Europeană;

b) Ombudsmanul ca gardian al 
egalităţii, denumit în Marea Bri-
tanie, chiar Ombudsmanul pentru 
Oportunităţi Egale (care veghează 
exclusiv la respectarea legii asupra 
egalităţii între bărbaţi şi femei), în 
Suedia, Ombudsmanul împotriva 
Discriminării Etnice sau în Unga-

ria, Ombudsmanul pentru Minori-
tăţi Naţionale ;

c) Ombudsmanul ca mediator, 
reprezentativ fiind mediatorul fran-
cez (Mediateur de la Republique), 
perceput nu numai apărătorul ce-
tăţenilor împotriva administraţiei, 
ci şi ca un intermediar privilegi-
at între cetăţeni şi administraţie”. 
Astfel, Alberto Lopez Basaguren 
şi Gonzalo Maestro Buelga con-
sideră că “mediatorul francez se 
configurează mai mult ca o figură 
cu vocaţie conciliatoare în relaţia 
administraţie-administraţi, cu pu-
teri de intervenţie reduse, decât ca 
un organ de control al activităţii 
administrative[8, p.109].

d) Ombudsmanul ca promotor 
al păcii, îndeosebi în statele con-
fruntate cu puternice rivalităţi între 
grupuri de interese, unde Ombud-
smanul constituie şi un factor de 
întărire a climatului de pace soci-
ală;

e) Ombudsmanul ca educator, 
de formator al unei conştiinţe ju-
ridice în rândul publicului, calitate 
în care Ombudsmanul participă la 
activităţi pur didactice (susţinând 
cursuri universitare), la redactarea 
manualelor şcolare şi universitare, 
a broşurilor etc., prin apariţii în 
mass-media, adunări publice, site-
uri internet etc.

Fie că sunt numiţi de şeful sta-
tului, de Parlament sau de Guvern, 
Ombudsmanul Parlamentar şi cel 
administrativ pot fi clasificaţi în 
categoria Ombudsmanilor publici. 
Pe plan mondial există şi funcţi-
onează numeroşi Ombudsmani 
numiţi de unele entităţi de drept 
privat.

Ombudsmanul privat. Ombud-
smanii privaţi sunt desemnaţi de 
societăţile bancare, conducerile 
unor universităţi sau ale unor în-
treprinderi, Ombudsmani pentru 
mass-media.

În Marea Britanie există: Om-
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budsman pentru investiţii, Ombud-
sman pentru asigurări, Ombudsman 
pentru societăţi în construcţie, Om-
budsman pentru probleme bancare, 
Ombudsman pentru adjudecarea 
impozitelor locale şi pentru agenţi 
imobiliari etc.

Astfel, majoritatea universităţi-
lor din lume şi-au desemnat Om-
budsmani: Apărătorul Drepturilor 
Universitare din centrele universi-
tare Ohio, Princetown, New Jersey, 
Berkeley, California din SUA, De-
fensor de los Derechos de los Uni-
versitarios din Mexic etc. În Ro-
mânia, de asemenea, Universitatea 
din Bucureşti are un Ombudsman.

Ombudsmanii pentru presă s-au 
extins după ce aceştia au apărut 
pentru prima oară în Suedia, una 
dintre cele mai puternice structuri 
recunoscute pe plan mondial fiind 
Organisation of News Ombudsmen 
din Sacramento – SUA.

Ombudsmanii de întreprinde-
re s-au generalizat la toate marile 
companii, printre cei mai puternici 
fiind recunoscuţi Ombudsmanii 
de la General Motors, Ford Motor 
Company, Ohio Bell şi American 
Airline[8, p. 8].

Trebuie precizat că Ombudsma-
nii privaţi nu au natura juridică a 
unei autorităţi de control, ci reali-
zează mai degrabă o activitate de 
mediere între cele două părţi ale 
contractului de muncă (angajator 
şi angajaţi), după modelul oferit de 
Ombudsmanul clasic.

Comisia, ca ombudsman. În 
funcţie de structura instituţiei 
Ombudsmanului, uni sau pluri-
personală, în literatura de speci-
alitate[10, p. 38], este identificată 
ca formă a instituţiei Ombudsma-
nului, Comisia. În unele ţări, apă-
rarea drepturilor şi libertăţilor ce-
tăţenilor se realizează nu printr-o 
instituţie cu conducere uniperso-
nală, cea a Ombudsmanului de tip 
clasic, ci prin intermediul unei co-

misii. De exemplu, în Mexic func-
ţionează Comision Nacional de 
los Derechos Humanos (Comisia 
Naţională a Drepturilor Omului), 
în Tanzania rolul Ombudsmanului 
este jucat de o Comisie Permanen-
tă de Anchetă, în Zambia a fost 
instituită o Comisie pentru Inves-
tigaţii care, în fapt, exercită toate 
atribuţiile Ombudsmanului clasic.

Dar nu numai în statele cu sis-
teme democratice în formare sunt 
întâlnite astfel de tipuri speciale ale 
Ombudsmanului. În Austria, insti-
tuţia Ombudsmanului, numită Vo-
lksanwaltschaft, este de fapt tot o 
comisie, compusă din trei membri, 
dintre care unul este preşedintele 
comisiei. Preşedinţia Colegiului 
Ombudsmanului (Volksanwalt-
schaft) se roteşte anual între cei trei 
membri, în ordinea puterii de vot a 
partidelor care i-au numit.

În prezent, Ombudsmanul aus-
triac este numit de Parlament şi 
funcţionează la nivel federal, fiind 
un organ colegial (Volksanwalt-
schaft). Instituţia a fost creată prin 
legea din 1977, lege încorporată în 
Constituţia ţării, în 1981, printr-un 
amendament, instituţia fiind regle-
mentată în art.148 a – 148 j, în ca-
pitolul şapte din actuala Constituţie 
federală.

Ombudsmanul federal suprave-
ghează activitatea administraţiilor 
în şapte din cele nouă state fede-
rale: Salzburg, Viena, Oberöster-
reich, Unterösterreich, Carinthia, 
Styria şi Burgenland, iar în celelal-
te două state, Vorarlberg şi Tirol a 
fost creat un Ombudsman cu com-
petenţă statală. 

Ombudsmanul specializat. În 
funcţie de gradul de specializare a 
competenţelor, Ombudsmanii din 
ţările europene se pot clasifica în 
Ombudsmani cu competenţă gene-
rală şi Ombudsmani cu competenţe 
speciale.

Ombudsmanul specializat, care 

îşi exercită controlul exclusiv în 
domeniul alocat, indiferent care 
este autoritatea care îl desemnează 
este un tip apărut recent în peisajul 
juridic european.

Astfel, primul Ombudsman 
specializat a fost înfiinţat în scopul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
în domeniu militar, în Suedia, în 
anul 1915 (Militie Ombudsman), 
extinzându-se apoi în Norvegia 
(1951- Ombudsmanul pentru Forţe-
le Armate, numit şi Ombudsmanul 
pentru Recruţi), Germania (1957- 
Werhbeauftrage des Bundestages), 
Israel (1972, Comisarul pentru Re-
clamaţiile Soldaţilor), Marea Bri-
tanie, Australia, Canada etc., toţi 
aceşti Ombudsmani militari fiind 
numiţi de către Parlamentul ţării 
respective. În Danemarca, instituţi-
ile Ombudsmanului civil şi militar 
sunt comasate, acesta numindu-se 
“Ombudsman Parlamentar pentru 
Administraţie Civilă şi Militară în 
Danemarca”[4].

La 26 iunie 1957, în Germania 
a fost adoptată legea prin care a 
luat fiinţă acel Wehrbeauftragte des 
Bundestages, încercându-se crea-
rea unui Ombudsman specializat 
pentru probleme militare. La înce-
put, André Legrand menţiona des-
pre „funcţionarea defectuoasă[12, 
p. 263] a instituţiei, iar Johannes 
Köhler vedea un relativ eşec” al 
acesteia[14, p. 80 şi urm].

Necesitatea creării instituţiei 
rezultă din textul legii fundamenta-
le şi al legii ordinare. Atunci când 
dreptul de control asupra activităţii 
statale este transmis de la  parla-
ment la un împuternicit al acestuia, 
reprezentant al poporului, ca titular 
al suveranităţii, se realizează efec-
tiv garanţiile constituţionale. Acest 
„mandatar” al Parlamentului este 
un tribun al poporului, prin care, 
cetăţeanul are posibilitatea să se 
apere, invocând Constituţia[14, p. 
80 şi urm].
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Crearea unui Ombudsman ger-
man specializat pentru probleme 
militare, ci nu a unuia care să su-
pravegheze administraţia civilă 
era o prioritate, explicată de Jorge 
Maiorano, prin influenţa pe care a 
exercitat-o asupra forţelor germa-
ne, organizarea de tip prusac[15, p. 
75], care se tinde a fi eradicată prin 
reforma Bundeswehr-ului.

Referitor la statutul constituţio-
nal al Wehrbeauftragt-ului german 
am constatat faptul că  Ombud-
smanul german s-a constituit după 
modelul Justitieombudsmanului 
suedez, în special după cel al Om-
budsmanului militar ( Militieom-
budsman).

Wehrbeauftragter-ul nu are pu-
tere de decizie, făcând doar reco-
mandări, iar eficienţa acestuia de-
pinde  de autoritatea sa, de tactul, 
de calităţile sale personale, în rela-
ţiile cu cetăţenii, cu Comitetul de 
Apărare, cu Bundestag-ul. Având 
în vedere limitele impuse în exer-
citarea atribuţiilor sale, Ombud-
smanul  german  este considerat un 
exemplu de funcţionare defectuoa-
să  a  instituţiei  sau un eşec relativ 
al acesteia. Alături de Ombudsma-
nul militar, numit de Parlament, tot 
în Suedia au fost înfiinţaţi şi Om-
budsmani cu competenţă specială, 
numiţi de Guvern:

a) Ombudsmanul pentru pro-
tecţia consumatorilor (Konsumen-
tombudsmännen), creat în anul 
1971 pentru a supraveghea modul 
de aplicare a legii pentru protecţia 
consumantorilor, a legii privind 
marketingul şi a legii care se refe-
ră la clauzele contractuale abuzive, 
astfel de  Ombudsmani pentru pro-
tecţia consumatorilor fiind înfiinţaţi 
ulterior şi în Norvegia, Danemarca, 
SUA etc;

b) Ombudsmanul pentru egali-
tatea şanselor (Jämställdhetsom-
budsmännen), creat în anul 1980 
cu scopul de a supreveghea aplica-

rea legii pentru egalitatea şanselor 
între bărbaţi şi femei, în viaţa pro-
fesională;

c) Ombudsmanul contra dis-
criminării etnice (Ombudsmännen 
mot etnisk discirminering), intro-
dus în anul 1986 prin legea contra 
discriminării etnice ;

d) Ombudsmanul copiilor (Bar-
nombudsmännen), creeat în anul 
1990, după ratificarea de către 
Suedia a Convenţiei ONU privind 
drepturile copilului ;

e) Ombudsmanul pentru protec-
ţia persoanelor cu handicap (Han-
dikappombudsmännen), numit în 
1994;

f) Ombudsmanul public de pre-
să, desemnat de un Comitet special 
compus din preşedinţii Ordinului 
Naţional al Avocaţilor din Suedia 
şi Clubul Publiciştilor (Allmänhe-
tens Pressombudsman), care func-
ţionează din anul 1969 în domeniul 
respectării eticii profesionale a zia-
riştilor. Ombudsmanii pentru ocro-
tirea libertăţii presei şi informaţiei 
au fost, ulterior, înfiinţaţi şi în Ma-
rea Britanie, Olanda etc.

În Norvegia există, de aseme-
nea, patru Ombudsmani specia-
lizaţi: pentru protecţia consuma-
torilor; pentru protecţia copiilor; 
pentru egalitatea şanselor; pentru 
servicii sociale şi de sănătate.

În Marea Britanie funcţionea-
ză: Ombudsmanul pentru Servicii 
Sociale şi de Sănătate; Ombud-
smanul pentru Oportunităţi Egale; 
Ombudsmanul Bancar, instituţii de 
tip Ombudsman specializat în do-
meniul sănătăţii, pensiilor, asigură-
rilor, instituţiilor de credit şi bănci 
etc,  funcţionând şi în Ţara Galilor, 
Scoţia şi Irlanda.

Ombudsmani specializaţi în do-
meniul presei funcţionează în Su-
edia (din anul 1969) şi SUA (Or-
ganization of  News Ombudsman) ; 
Ombudsmani specializaţi în dome-
niul învăţământului în SUA (Apă-

rătorul drepturilor universitare), 
Mexic şi Canada ; Ombudsmani 
specializaţi în domeniul mediului 
înconjurător în Canada şi Noua Ze-
elandă, iar în Canada şi SUA există 
Ombudsmani specializaţi în dome-
niul penitenciarelor.

Ombudsmanul regional. În 
unele state ale lumii competenţa 
Ombudsmanului este circumscrisă 
în raport cu aşanumitul criteriu te-
ritorial. Din acest punct de vedere, 
se constată funcţionarea a trei tipuri 
diferite de Ombudsmani:

a) Ombudsmani cu competenţă 
la nivel naţional, caracteristici ma-
jorităţii statelor lumii ;

b) Ombudsmani cu competenţă 
regională ;

Ombudsmanii regionali func-
ţionează numai pentru o parte din 
teritoriul ţării. Astfel de instituţii 
există atât în statele care au Om-
budsman naţional (în Spania- pen-
tru regiunile Andaluzia, Insulele 
Canare, Catalonia, Aragon, Gali-
cia, Castilia ş.a., în Austria- pentru 
Tirol şi Vorarlberg), cât şi în cele 
care nu au Ombudsman naţional (în 
Italia- pentru Lombardia, Piemont, 
Toscana, Val D’Aosta etc., în El-
veţia- pentru Zürich, Bâle-Ville şi 
Bâle-Campagne, în SUA, Canada, 
Australia etc.).

c) Ombudsmani cu competenţă 
locală ;

Ombudsmani locali funcţionea-
ză la nivelul unei comunităţi (muni-
cipiu, oraş, uneori şi comună) şi pot 
fi întâlniţi atât în state cu Ombud-
sman naţional (Olanda- unde exis-
tă şi Ombudsmani locali la Haga şi 
Amsterdam), Spania (Gijon), cât şi 
în state fără Ombudsman naţional 
(Elveţia- pentru Zürich, Italia- pen-
tru Palermo, SUA- unde există un 
număr foarte mare de Ombudsmani 
la nivelul statelor federale şi muni-
cipalităţilor, cum ar fi Ombudsma-
nii din Dayton/ Ohio, Little Rock/ 
Arkansas, Wichita/ Kansas etc. dar 
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şi numeorşi Ombudsmani ai insti-
tuţiilor sau companiilor, precum şi 
Ombudsmani având o jurisdicţie 
materială specializată)[5, p. 36].

Este de remarcat faptul că sin-
gura ţară în care funcţionează toate 
cele trei tipuri de Ombudsmani este 
Spania unde există atât Defensor 
del Pueblo, Ombudsmanul la nivel 
naţional, Ombudsmanii regionali 
în Andaluzia, Galicia, Castilia etc., 
precum şi Ombudsmani la nivel lo-
cal- Defensor del Ciudadano, ales 
de Plenul Consiliului Municipal, 
pentru o perioadă de patru ani în 
Gijon.

Prin Local Gouvernment Act 
(Legea administraţiei locale) din 
1974 iau fiinţă doi Ombudsmani 
locali, pentru Anglia şi Ţara Ga-
lilor, iar prin Local Gouvernment 
(Scotland) Act din 1975 este creat 
Ombudsmanul local pentru Sco-
ţia. În Irlanda de Nord există atât 
un Ombudsman Parlamentar, cât şi 
unul pentru problemele administra-
ţiei locale.

Activitatea la nivelul adminstra-
ţiei locale este organizată în comi-
sii, din care fac parte Ombudsmanii 
locali şi Comisarul Parlamentar, cu 
toate că acesta din urmă nu se im-
plică în rezolvarea situaţiilor exis-
tente la nivel local.

Până în 1988, Ombudsmanul 
local nu putea să examineze decât 
plângerile înaintate de un membru 
al autorităţii împotriva căreia erau 
îndreptate acestea. Noua regle-
mentare lasă la aprecierea petiţio-
narului să se adreseze direct Om-
budsmanului sau unui membru al 
autorităţii în cauză. Ombudsmanii 
locali au deplina libertate în obţine-
ra informaţiilor şi a documentelor 
necesare cercetărilor şi întocmesc 
rapoarte asupra fiecărui caz exami-
nat, pe care le comunică petiţiona-
rilor şi autorităţii în cauză, aceasta 
din urmă fiind obligată să elibereze 
copii ale rapoartelor, pe care să le 

pună la dispoziţia publicului, ra-
poarte care sunt date publicităţii în 
ziarele locale[18, p. 197].

Corolarul instituției Ombud-
smanului din punct de vedere al 
competenţei materiale şi teritoriale 
îl constituie, indubitabil, Ombud-
smanul European (European Om-
budsman/ Le Médiateur Européen), 
care se constituie ca o instituţie cu 
carater transnaţional.  

Recenzent:
Serghei ȚURCAN,
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