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Către, 

BIROURILE  PERMANENTE  REUNITE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ŞI SENATULUI   

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind audierea candidaţilor 

pentru funcţia de  Avocat al Poporului, întocmit de Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări a Senatului şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor, la solicitarea Birourilor permanente ale celor două 

Camere ale Parlamentului, reunite în şedinţa comună din data de 24 iunie 2019, 

raport ce va fi prezentat în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 

data de 26 iunie 2019.  

 Ataşat la prezentul raport înaintăm Secretariatului general al Camerei 

Deputaţilor toate documentele comunicate Comisiilor juridice ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, (original şi copie, după caz).  

 

 

                  PREŞEDINTE                                                PREŞEDINTE 

            Robert CAZANCIUC              Nicuşor HALICI                               
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RAPORT COMUN 
privind 

audierea candidaţilor pentru funcţia de  
AVOCAT AL POPORULUI 

 
 
          Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au hotărât, în 
şedinţa comună din data de 11 iunie 2019, declanşarea procedurilor 
parlamentare de numire a Avocatului Poporului.  
 În şedinţa comună din ziua de 24 iunie 2019, Birourile permanente au hotărât 
stabilirea calendarului pentru numirea în funcţia de Avocat al Poporului şi au decis 
ca raportul comun întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de validări, numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului să fie prezentat şi votat în şedinţa comună a plenului Camerei 
Deputaţilor şi Senatului din data de 26 iunie 2019, ora 14.00. 

Termenul stabilit pentru depunerea propunerilor de candidaţi de către 
liderii grupurilor parlamentare a fost data de 25 iunie 2019. 
 Grupurile parlamentare ale USR, PNL şi UDMR au transmis Comisiilor 
juridice şi Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propunerea 
celor trei grupuri parlamentare pentru nominalizarea d-lui Peter Eckstein-Kovacs 
pentru funcţia de Avocat al Poporului, împreună cu dosarul de candidatură întocmit 
conform prevederilor legale. 

Grupurile parlamentare ALDE au transmis propunerea de numire a 
doamnei Renate Weber pentru funcţia de Avocat al Poporului şi documentele care 
certifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru numirea în funcţia de Avocat al 
Poporului. 

Grupul parlamentar PMP din Camera Deputaţilor a transmis Comisiilor 
juridice propunerea de susţinere a domnului Voinea-Mic Constantin Cătălin pentru 
funcţia de Avocat al Poporului. 
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Conform dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor fizice.  

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, Avocatul 
Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaţilor şi de Senat, în 
şedinţă comună.  

Potrivit dispoziţiilor art.6 alin.(2): “Poate fi numit Avocat al Poporului orice 
cetăţean român care îndeplineşte condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la 
Curtea Constituţională”.  

Art.143 din Constituţia României, care prevede condiţiile pentru numirea 
judecătorilor Curţii Constituţionale, dispune  următoarele: „Judecătorii Curţii 
Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă 
profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în 
învăţământul juridic superior”. 

În conformitate cu prevederile art.61 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările 
ulterioare, “Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică 
superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în 
activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”. 

Potrivit art.62 din Legea nr.47/1992: “Numirea judecătorilor, în condiţiile 
prezentei legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al 
candidatului. În cazul în care candidatul ocupă o funcţie incompatibilă cu aceea de 
judecător al Curţii Constituţionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul 
trebuie să cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din 
acea funcţie sau din partidul politic al cărui membru este”. 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată: 

 
(1) Propunerile de candidaţi se fac de către birourile permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două 
Camere ale Parlamentului. 
(2) Candidaţii vor fi audiaţi de comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat. 
În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al 
Poporului. Candidaţii vor fi prezenţi la dezbateri. 
(3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr 
de voturi ale deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului s-au reunit în şedinţă comună, în temeiul prevederilor art.11 lit. d) şi 
art. 13 pct. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 

La şedinţa Comisiilor juridice reunite deputaţii şi senatorii au fost prezenţi 
conform listelor de prezenţă. 
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Membrii celor două comisii prezenţi la şedinţă au analizat dosarele 
candidaţilor propuşi şi au constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie 
şi de Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, republicată, pentru a fi numiţi în funcţia de Avocat al Poporului, de către 
cei trei candidaţi propuşi pentru această funcţie. 

Doamna Renate Weber, domnul Peter Eckstein-Kovacs şi domnul Voinea-
Mic Constantin- Cătălin îndeplinesc condiţia de specializare în ştiinţe juridice şi de 
vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică. 

Candidaţii nominalizaţi pentru funcţia de Avocat al Poporului au fost audiaţi 
de Comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat, reunite în şedinţa comună 
din ziua de 26 iunie 2019. 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Nicuşor Halici, a apreciat, la finalul 
audierilor, faptul că din punct de vedere legal şi formal, cei trei candidaţi propuşi de 
Grupurile parlamentare USR, PNL, UDMR şi ALDE din Camera Deputaţilor şi 
Senat şi PMP din Camera Deputaţilor îndeplinesc condiţiile legale pentru numirea 
în funcţia de Avocat al Poporului. 
 Având în vedere faptul că toţi cei trei candidaţi îndeplinesc condiţiile legale, 
membrii celor două Comisii juridice prezenţi la şedinţa comună, au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului un raport favorabil numirii în funcţia de Avocat al 
Poporului, în condiţiile reglementate la art.7 alin.(3) din Legea nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, 
conform căruia "Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel 
mai mare număr de voturi ale deputaţilor şi senatorilor prezenţi". 

 
 
 
 

    PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE, 
 

     Senator Robert CAZANCIUC       Deputat Nicuşor HALICI               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,             Consilier parlamentar,              
  
          Costel Gruia                                                           Rodica Penescu  
                 


