
 
      PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

   CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                                               Bucureşti, 28 septembrie 2011 
                                              Nr. Pl-x 452/2011 

   
           RAPORT 

          asupra 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului, republicată 
 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, republicată, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 452 din 5 septembrie 2011, 

înregistrat ă cu nr.31/800 din 7 septembrie 2011. 

Potrivit prevederilor  art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul îmbunătăţirii capacităţii instituţionale şi organizatorice a acestei autorităţi administrative autonome. Potrivit 
Expunerii de motive, iniţiativa legislativă a fost întocmită “cu scopul instituirii Avocatului Copilului, ca adjunct al 
Avocatului Poporului care să primească şi să examineze într-un mod eficient plângeri de la copii, sau în numele copiilor, 
legate de violarea drepturilor acestora, dar şi să acorde protecţie şi asistenţă copiilor.” 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.763 
din 6 iulie 2011. 

     Guvernul României, conform adresei cu nr.1870 din 11 august 2011, consideră că Parlamentul este singurul în 
măsură să se pronunţe asupra adoptării acestei iniţiative legislative. 

     Avocatul Poporului a transmis Guvernului României şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un punct de 
vedere al instituţiei şi un studiu ce conţine 6 Anexe, ce analizează următoarele aspecte:  

     Anexa 1: Reglementări internaţionale în domeniul drepturilor copilului (3 pagini) 
               Anexa 2: Cadrul instituţional românesc de protecţie a drepturilor copilului (13 pagini) 
               Anexa 3: Structura personalului instituţiei Avocatul Poporului (1 pagină) 
               Anexa 4: Instituţii de tip ombudsman în ţările Europei (3 pagini) 
               Anexa 5: Concluziile Comitetului Naţiunilor Unite pentru drepturi copilului privind respectarea drepturilor 
copilului în România (7 pagini) 

    Anexa 6: Indicatori statistici privind copiii din România (2 pagini). 
    Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil 

propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 14 septembrie 2011, conform adresei cu nr.25/506/2011. 
    Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

unanimitate de voturi, în şedinţa din 14 septembrie 2011, conform adresei cu nr.37/439/2011. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii  Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 28 septembrie 2011.  
La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac, secretar de 

stat.  
Din numărul total de 23 deputaţi ai  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 20 

deputaţi. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu 
amendamentele admise prezentate în Anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

       PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
              DANIEL BUDA     ANDRONACHE GABRIEL  
Întocmit, 
Consilier parlamentar 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
 
1. 

Titlul  legii 
 

LEGEA privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului 

Titlul  legii 
 

LEGE  pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, republicată 
 

Titlul  legii 
 

LEGE  pentru modificarea şi 
completarea  Legii 
nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului
 
Autor: 
Consiliul Legislativ 
 

 
- Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
-  Informaţia 
privind 
republicarea se 
regăseşte în partea 
introductivă a 
articolului unic. 

 
2. 

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

Articol unic: – Legea nr. 
35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.844 din 15 septembrie 
2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează, 
după cum urmează: 
 
Autor: 
Consiliul Legislativ 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă este 
necesară 
reformularea părţii 
introductive. 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
 

 

 1. După alineatul (3) al 

articolului 9 se introduc 

două noi alineate, alin. (3¹) 

şi (32), cu următorul 

cuprins: 

 „(3)1 - În ceea ce 

priveşte rangul, drepturile 

salariale şi condiţiile de 

pensionare, demnitatea de 

Avocat al Poporului se 

asimilează cu cea de 

preşedinte al Curţii 

Constituţionale, cea de 

adjunct al Avocatului 

Poporului cu  cea de 

judecător al Curţii 

Constituţională, iar 

personalul din cadrul 

serviciilor instituţiei 

Avocatul Poporului are 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
acelaşi statut cu personalul 

din aparatul celor două 

Camere ale Parlamentului.

 (3)² – Avocatul 

Poporului sau adjuncţii 

acestuia beneficiază de 

pensii calculate similar cu 

cele ale preşedintelui  sau a 

judecătorilor Curţii 

Constituţionale, după caz.” 

 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
3.  

 

Art. 10 

(1) Avocatul Poporului este asistat 

de adjuncţi specializaţi pe 

următoarele domenii de activitate:

1. La articolul 10, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. 10 
(1) Avocatul  Poporului este 
asistat de adjuncţi, specializaţi 
pe următoarele domenii de 
activitate: 
 

2. Alineatul (1) al 
articolului 10 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
 
„(1) Avocatul Poporului este 

asistat de adjuncţi, 

specializaţi pe următoarele 

domenii de activitate: 

 
- Pentru 

corectitudinea 
redactării.
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
 

a) drepturile omului, egalitate de 

şanse între bărbaţi şi femei, 

culte religioase şi minorităţi 

naţionale; 

b) drepturile copilului, ale 

familiei, tinerilor, pensionarilor, 

persoanelor cu handicap; 

c) armată, justiţie, poliţie, 

penitenciare; 

d) proprietate, muncă, protec

 

ţie 

socială, impozite şi taxe.

 

a)drepturile copilului, denumit 
Avocatul Copilului; 
 
 

 
b) drepturile omului, egalitate 
de şanse între bărbaţi şi femei, 
tineri, culte religioase şi 
minorităţi naţionale; 
 
c) armată, justiţie, poliţie, 
penitenciare; 
d) proprietate, muncă, drepturile 
familiei, ale pensionarilor şi ale 
persoanelor cu handicap, 
protecţie socială, impozite şi 
taxe.” 
 
 

a) drepturile 

copilului, denumit Avocatul 

copilului; 

 

b) drepturile omului, 

egalitate de şanse între 

bărbaţi şi femei, tineri, 

culte religioase şi minorităţi 

naţionale; 

c) armată, justiţie, 

poliţie şi penitenciare; 

 

d) proprietate, muncă, 

drepturile familiei, ale 

pensionarilor şi ale 

persoanelor cu handicap, 

protecţie socială, impozite şi 

taxe.” 

Autor: 
Consiliul Legislativ  
Comisia juridică, de 



 

Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 

7 

disciplină şi imunităţi 
 
 

 

 

 3. Alineatul (1)¹ al 

articolului 11 se modifică şi 

va avea următorul cuprins:

 

„(1)¹ Mandatul adjuncţilor 

Avocatului Poporului poate fi 

reînnoit o singură dată.” 

Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

 
4.

 

2. După articolul 121 se 
introduce un nou articol, 
articolul 122, cu următorul 
cuprins: 
 
“Art.122 – (1) Avocatul 
Copilului acţionează în vederea 
dezvoltării depline şi 
armonioase a copilului, înţeles 
ca orice fiinţă umană, de la 
concepţie, până la 18 ani, cu 
respectarea demnităţii şi a 
opiniei acestuia, în vederea 

4. După articolul 121 se 
introduce un nou articol, 
art. 122, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. 122 - (1) Avocatul 

copilului acţionează în 

vederea dezvoltării depline şi 

armonioase a copilului, 

înţeles ca orice fiinţă umană, 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
- Consiliul 
Legislativ 
semnalează faptul 
că atribuţiile 
Avocatului 
Copilului prevăzute 
la art. 122 nu sunt 
corelate cu 
dispoziţiile Legii 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
asigurării unui regim special de 
protecţie şi asistenţă în 
realizarea drepturilor sale. 
 
 
 
 
 
 
(2) Avocatul Copilului 
desfăşoară activităţi în vederea 
exercitării şi protecţiei 
drepturilor copilului, împotriva 
violenţei, cruzimii, exploatării, 
coruperii, neglijării şi a oricăror 
alte rele tratamente. 
 
(3) Avocatul Copilului va 
acorda protecţie şi asistenţă
specială copiilor cu handicap. 
 
 
 
 
(4) Avocatul Copilului este 
obligat să acorde protecţie şi 
asistenţă copilului şi la cererea 
acestuia fără acordul părinţilor 
sau reprezentanţilor legali. 
 

de la concepţie, până la 18 

ani, cu respectarea demnităţii 

şi a opiniei acestuia, în 

vederea asigurării unui regim 

special de protecţie  în 

realizarea drepturilor  sale.” 

 
 

 

 

 

(3) Avocatul copilului va 

acorda protecţie copiilor cu 

handicap. 

 

 

(4) Avocatul copilului 

este obligat să acorde 

protecţie şi la cererea acestuia 

fără acordul părinţilor sau 

nr.35/1997 
referitoare la 
atribuţiile instituţiei 
Avocatului 
Poporului şi la 
atribuţiile 
adjuncţilor 
Avocatului 
Poporului. 
Atribuţiile 
propuse exced 
scopului instituţiei 
Avocatului 
Poporului, scop 
reglementat la art.1 
alin.(1) din Legea 
nr.35/1997.
- Sub aspect 
constituţional, 
trebuie relevată 
ideea unicităţii 
instituţionale a 
Avocatului 
Poporului. 
Instituirea 
Avocatului 
Copilului 
particularizată doar 
la problematica 
drepturilor 



 

Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 

9 

 
 
(5) În vederea garantării 
drepturilor şi libertăţilor 
copilului, Avocatul Copilului 
poate asista copilul aflat în 
dificultate sau în situaţii de risc, 
chiar în lipsa informării sau 
acordului părinţilor sau 
reprezentanţilor legali. 
 
(6) Avocatul Copilului 
desfăşoară acţiuni prevăzute de 
lege şi din proprie iniţiativă, 
cooperând, în acest scop, cu 
cetăţenii, organizaţiile 
neguvernamentale sau 
instituţiile şi autorităţile publice 
cu activitate în domeniu, care 
indică încălcarea drepturilor sau 
intereselor copilului. 
 
(7) Avocatul Copilului decide 
asupra petiţiilor referitoare la 
încălcarea drepturilor sau 
libertăţilor copiilor, verifică 
activitatea de rezolvare legală a 
petiţiilor primite şi solicită 
autorităţilor sau funcţionarilor 
administraţiei publice în cauză 

reprezentanţilor legali. 

 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi

copilului este 
susceptibilă de a 
ridica aspecte de 
neconstituţionalitat
e, în condiţiile în 
care legea 
fundamentală 
consacră doar 
instituţia Avocatul 
Poporului. 
- Este necesară 
renunţarea la 
denumirea de 
“Avocatul 
Copilului”, pentru a 
nu se crea 
discrepanţe în 
raport cu ceilalţi 
adjuncţi, având în 
vedere că nici unul 
nu este 
individualizat, 
printr-o anumită 
denumire, 
corespunzătoare 
unei anumite 
categorii de 
persoane. 
- Soluţiile 
legislative propuse 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
încetarea încălcării drepturilor şi 
libertăţilor, repunerea în 
drepturi şi repararea 
prejudiciilor.” 
 
 

la pct.2 al 
articolului unic 
trebuie reanalizate. 
 
Consiliul 
Legislativ 
 

 
5.

 

 5. După articolul 33 se 

introduce un nou articol, 

33¹ cu următorul cuprins: 

„Art. 33¹ - (1) Serviciile 

instituţiei Avocatul 

Poporului sunt coordonate 

de un secretar general care 

este subordonat Avocatului 

Poporului şi asimilat în ceea 

ce priveşte  drepturile şi 

condiţiile de pensionare cu 

secretarii generali ai 

Camerei Deputaţilor şi 

Senatului. 

(2) La organizarea şi 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
funcţionarea serviciilor 

instituţiei Avocatul 

Poporului nu sunt 

aplicabile prevederile art.

XVI din Titlul III al Cărţii 

a II-a din Legea 

nr.161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare.”

Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
6. Art. 36 

(3) Funcţia de Avocat al 

 6. Alineatul (3) al art.36 se 

abrogă. 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
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 acestuia. 

Funcţiile de conducere şi de 

execuţie de specialitate sunt 

asimilate cu cele din aparatul 

Parlamentului. Adjuncţii 

Avocatului Poporului sunt numiţi 

pe un mandat de 5 ani, mandat ce 

poate fi reînnoit o singura dată. 

 

 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
7. 

 

 Art. II.- Legea nr.35/1997 

privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei 
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Nr. 
Crt. 

 
Text  Legea nr. 35/1997, 

republicată 

              
Text propunere  legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)

 
Motivare 

 
Avocatul Poporului, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, republicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.884 

din 15 septembrie 2004, se 

va republica dându-se 

articolelor o nouă

numerotare. 

 

Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Consilier parlamentar  
Rodica PENESCU 
 
 


		2011-10-19T14:37:24+0300
	Florica D. Manole




