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COMISIA JURIDICĂ,
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Bucureşti, 6.11.2007
Nr. Pl.x. 706

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.351997,
republicată, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.351997, republicată, privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 706 din 31 octombrie 2007 şi înregistrată
cu nr. 31/1162 din 1 noiembrie 2007.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform
avizului nr.1495/29.10.2007.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea alin.3 al art.36
din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, noutatea
reglementării constând în asimilarea ca rang de salarizare şi condiţii de pensionare a funcţiei de adjunct al
Avocatului Poporului cu funcţia de secretar de stat, beneficiind de toate drepturile acestora, precum şi numirea
pentru un mandat de cinci ani, mandat care poate fi reînnoit.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au
examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 6 noiembrie 2007. La lucrări a participat, în
valitate de invitată, doamna Katakin Barbara Kibedi, secretzar de stat la Ministerul Justiţiei.
Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 18
deputaţi,.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoriate de voturi (3 voturi împotrivă),
adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.351997,
republicată, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului cu amendamente admise,
astfel cum sunt redate în Anexa la prezentul Raport .
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
organice.
VICEPREŞEDINTE,
Florin IORDACHE

SECRETAR,
George BĂEŞU

Consilier
Dr. Corneliu Manda
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ANEXA

Amendamente admise :
Nr
crt.
1.

Text act normativ de bază
( Legea nr.35/1997)

Textul propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Text iniţial
Lege pentru
modificarea şi
completarea Alin.3 al Art.36 al Legii
nr.35 /1997, republicată,
privind
organizarea şi funcţionarea instiutţiei
Avocatul Poporului.

Motivare

Lege pentru modificarea şi
Pentru
completarea art.36 din Legea normelor
nr.35/1997 privind organizarea şi legislativă
funcţionarea instiuţiei Avocatul
Poporului.

respectarea
de
tehnică

Autor : Comisia juridică.
2.

Articol unic. – Art.36, alin.3 din
Legea nr.35 din 1997, publicată în
Monitorul Oficial, numărul 844 din
data
de 15 septembrie 2004,
republicată , se modifică şi se
completează după cum urmează:

Pentru
Articol unic. – Articolul 36 din
Legea
nr.35/1997
privind normelor
organizarea
şi
funcţionarea legislativă.
instituţiei Avocatul Poporului,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.844 din 15
septembrie 2004, se modifică şi se
completează după cum urmează:

Autor : Comisia juridică.
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respectarea
de
tehnică

Nr
crt.

Text act normativ de bază
( Legea nr.35/1997)
Art.36. – (1)......................

3.
(3). Funcţia de Avocat al
Poporului este asimilată cu
funcţia de ministru. Funcţia de
adjunct
al
Avocatului
Poporului este asimilată cu
funcţia de şef departament,
iar funcţiile de conducere şi de
execuţie de specialitate sunt
asimilate cu cele din aparatul
Parlamentului.
.................................................

Textul propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Text iniţial
1. Alin.3 al Art.36 se modifică şi
se completează şi va avea următorul
cuprins:
„ Alin.3 – Funcţia de Avocat al
Poporului este asimilată ca rang,
salarizare şi condiţii de pensionare cu
funcţia de ministru, iar funcţia de
adjunct al Avocatului Poporului este
asimilată ca rang, salarizare şi condiţii
de pensionare cu funcţia de secretar
de stat, beneficiind în mod
corespunzător de toate drepturile
acestora. Funcţiile de conducere şi de
execuţie de specialitate sunt asimilate
cu cele din aparatul Parlamentului.
Adjuncţii Avocatului Poporului sunt
aleşi pentru un mandat de cinci ani,
mandat ce poate fi reânnoit o singură
dată.
Mandatul
Adjuncţilor
Avocatului Poporului începe de la
data publicării în Monitotul Oficial
al României a prezentei modificări.”

1. La articolul 36, alineatul (3)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3) Funcţia de Avocat al
Poporului este asimilată ca rang,
salarizare şi condiţii de pensionare
cu funcţia de ministru, iar funcţia de
adjunct al Avocatului Poporului este
asimilată ca rang, salarizare şi
condiţii de pensionare cu funcţia de
secretar de stat, beneficiind în mod
corespunzător de toate drepturile
acestora. Funcţiile de conducere şi
de execuţie de specialitate sunt
asimilate cu cele din aparatul
Parlamentului. Adjuncţii Avocatului
Poporului sunt numiţi pentru un
mandat de cinci ani, mandat ce poate
fi reânnoit o singură dată.

Pentru
înlăturarea
inadvertenţelor din actuala
reglementare cu privire la
asimilarea
adjuncţilor
Avocatului
Poporului,
precum
şi
limitarea
mandatului la o perioadă de
cinci ani, dar nu mai mult de
două mandate, similar cu
mandatul
Avocatul
Poporului.

Pentru
normelor
legislativă.
Autor : Comisia juridică.
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Motivare

de

respectarea
tehnică

Nr
crt.
4.

Text act normativ de bază
( Legea nr.35/1997)

Textul propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Text iniţial
........................

2. La articolul 36, după
alineatul (3), se introduce un nou
alineat, alineatul
(31), cu
următorul cuprins:
(31). - Adjuncţii Avocatului
Poporului care nu au domiciliu şi
nici locuinţă proprietate personală
în
municipiul
Bucureşti
beneficiază, de la data numirii, în
funcţie de diurnă de deplasare, pe
zi, în cuantum de 2% din salariul
de bază, precum şi de decontarea
cheltuielilor de cazare.
Autor:
Iordache.

VICE PREŞEDINTE,
Florin IORDACHE

deputat

Florin

SECRETAR,
George BĂEŞU
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Motivare

Pentru
precizarea
drepturilor
de
care
beneficiaz, odată cu nimirea
în funcţia de adjunct al
Avocatului
Poporului,
persoana care nu are
domiciliul şi nici locuinţă
proprietate
peronală
în
municipiul Bucureşti.
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