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                  RAPORT 
   asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte 

normative 
 

 
În temeiul dispoziţiilor 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 Avocatului 
Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 257 din 1 septembrie 2016, înregistrată cu nr. 4c-11/894 din 2 septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare . 

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 
scopul consolidării activităţii Avocatului Poporului de apărător al drepturilor omului în domeniul controlului 
constituţional şi al unificării practicii judiciare. Prin proiectul de act normativ se propune şi modificarea alin.(3) al art.1 
din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ şi abrogarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.630 
din 30 iunie 2016. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, 
conform adresei cu nr.13451 din 7 iulie 2016. 

Guvernul României a fost sesizat pentru transmiterea unui punct de vedere, având ca termen data de 29 iunie 
2016. Până la dezbaterea în fond a iniţiativei legislative nu a fost transmis punctul de vedere referitor la acest proiect de 
act normativ. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea 
legislativă, în şedinţa din 6 septembrie 2016, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/587/07.09.2016. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu majoritate de voturi, în 
şedinţa din 6 septembrie 2016, conform adresei cu nr.4c-7/647/2016. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din data de 20 septembrie 2016. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnul Victor Ciorbea, Avocatul 

Poporului, domnul Ionel Oprea, domnul Mircea Criste, doamna Magda Ştefanescu, doamna Ecaterina Teodorescu – 
adjuncţi ai Avocatului Poporului şi doamna Gabriela Scutea, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. Invitaţii au susţinut 
adoptarea iniţiativei legislative, cu amendamentele admise din Anexa la raport. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de adoptare a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise din 
Anexa la prezentul raport.  

Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 58 alin.(3) din 
Constituţia României, republicată. 
           
                                    PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR, 
                               BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                                              VASILE VARGA 
 
Întocmit                        
Consilier parlamentar,                     
Rodica Penescu                    
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       Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
 crt. 

Text 
Legea nr.35/1997 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/ 
Observaţii 

1.   

 

 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi 
modificarea unor acte normative 
 

 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, precum şi 
pentru modificarea unor acte 
normative 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

 
- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

2.  Art. I 
Legea nr. 35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 277 
din data de 15 aprilie 2014, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 48/2014, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 181/2014, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 
“Art. I - Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează, după cum urmează:” 

 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

 
- pentru un 
spor de 
rigoare 
normativă; 



 

 

 

4 

3.  
 
Art.2  
 
(11) Instituţia 
Avocatul 
Poporului, prin 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
şi a altor pedepse 
ori tratamente cu 
cruzime, inumane 
sau degradante în 
locurile de detenţie, 
denumit în 
continuare 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie, 
îndeplineşte 
atribuţiile specifice 
de Mecanism 
naţional de prevenire 
a torturii în locurile 
de detenţie, în 
sensul Protocolului 
opţional, adoptat la 
New York la 18 
decembrie 2002, la 
Convenţia împotriva 
torturii şi a altor 

1. Articolul 2 alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(1 1 )  Mecanismul Naţional de 
Prevenire a torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante 
în locurile de detenţie, denumit în 
continuare Mecanismul Naţional 
de Prevenire, se organizează şi 
funcţionează în cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului, ca structură 
distinctă de celelalte domenii de 
activitate, cu autonomie 
funcţională, operaţională, 
financiară şi de personal, 
îndeplinind atribuţiile specifice de 
Mecanism Naţional de Prevenire, în 
sensul Protocolului opţional, adoptat 
la New York la 18 decembrie 2002, 
la Convenţia împotriva torturii şi a 
altor pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, 
adoptată la New York la 10 
decembrie 1984, ratificat prin Legea 
nr.109/2009, denumit în continuare 
Protocol opţional. 
 

“Alineatul (11) al articolului 2 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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pedepse ori 
tratamente cu 
cruzime, inumane 
sau degradante, 
adoptată la New 
York la 10 
decembrie 1984, 
ratificat prin Legea 
nr. 109/2009, 
denumit în 
continuare Protocol 
opţional. 
 

4.  
Art. 4 
 
Autorităţile publice 
sunt obligate să 
comunice sau, după 
caz, să pună la 
dispoziţia instituţiei 
Avocatul Poporului, 
în condiţiile legii, 
informaţiile, 
documentele sau 
actele pe care le 
deţin în legătură cu 
petiţiile care au fost 
adresate instituţiei 
Avocatul Poporului, 
precum şi cele 
referitoare la 

2. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 4  (1)  Autorităţile publice sunt 
obligate să comunice, sau după caz, 
să pună de îndată la dispoziţia 
instituţiei Avocatul Poporului, în 
condiţiile legii, informaţiile, 
documentele sau actele pe care le 
deţin în legătură cu petiţiile care au 
fost adresate instituţiei Avocatul 
Poporului, cele referitoare la 
sesizările din oficiu, precum şi cele 
solicitate înainte, în timpul sau după 
efectuarea vizitelor anunţate sau 
inopinate pe care aceasta le 
realizează pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice Mecanismului 
Naţional de Prevenire, acordându-i 

“1. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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sesizările din oficiu 
şi la vizitele anunţate 
sau inopinate pe care 
aceasta le efectuează 
pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice 
Mecanismului 
naţional de prevenire 
a torturii în locurile 
de detenţie, 
acordându-i sprijin 
pentru exercitarea 
atribuţiilor sale. 

sprijin pentru exercitarea atribuţiilor 
sale. 

(2) Instituţiile rezidenţiale de 
drept privat sunt obligate să 
comunice, sau după caz, să pună de 
îndată la dispoziţia instituţiei 
Avocatul Poporului, în condiţiile 
legii, informaţiile, documentele sau 
actele pe care le deţin, atunci când 
instituţia Avocatul Poporului 
investighează posibile încălcări ale 
drepturilor copilului, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi ale altor categorii 
vulnerabile. Aceeaşi obligaţie revine 
instituţiilor menţionate şi în cazul în 
care instituţia Avocatul Poporului 
acţionează ca Mecanism Naţional de 
Prevenire. 

 

 

“(2) Serviciile de tip rezidenţial 
organizate în condi�iile Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare �i ale Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările �i 
completările ulterioare  sunt 
obligate să comunice, sau după 
caz, să pună de îndată la 
dispoziţia instituţiei Avocatul 
Poporului, în condiţiile legii, 
informaţiile, documentele sau 
actele pe care le deţin, atunci 
când instituţia Avocatul 
Poporului investighează posibile 
încălcări ale drepturilor copilului, 
persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum 
şi ale altor categorii vulnerabile. 
Aceeaşi obligaţie revine 
instituţiilor menţionate şi în cazul 
în care instituţia Avocatul 
Poporului acţionează ca 
Mecanism Naţional de 
Prevenire.” 

 
 
 
- pentru 
corelare cu 
terminologia 
Legii 
nr.272/2004 
privind 
protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului, 
republicată, 
cu 
modificările 
şi 
completările 
ulterioare; 
La art.119, 
alin.1 lit.c �i 
art.126, alin.3 
sunt definite 
serviciile de 
tip 
reziden�ial 
�i serviciile 
de tip 
reziden�ial 
organizate de 
organismele 
private 
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Aprobat: 
Comisia Juridică 

acreditate. 
 

5. Art. 5 
(1) Avocatul 
Poporului prezintă, 
în şedinţa comună a 
celor două Camere 
ale Parlamentului, 
rapoarte, anual sau la 
cererea acestora. 
Rapoartele trebuie să 
cuprindă informaţii 
cu privire la 
activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului. 
Ele pot conţine 
recomandări privind 
modificarea 
legislaţiei sau măsuri 
de altă natură pentru 
ocrotirea drepturilor 
şi libertăţilor 
persoanelor fizice. 
 
 
 
 
 
 
(2) Raportul anual 
vizează activitatea 

5. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
(1) Avocatul Poporului prezintă, în 
şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, un raport 
anual privind activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului şi un raport 
anual privind activitatea 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire. Rapoartele trebuie să 
cuprindă informaţii cu privire la 
activitatea instituţiei Avocatul 
Poporului, respectiv a Mecanismului 
Naţional de Prevenire. Acestea pot 
conţine recomandări privind 
modificarea legislaţiei sau măsuri de 
altă natură pentru ocrotirea 
drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
fizice. La cererea Parlamentului se 
pot prezenta şi alte rapoarte. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Rapoartele  anuale se 
înaintează Parlamentului până la 

“2. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) Avocatul Poporului prezintă, 
în şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, un 
raport anual privind activitatea 
instituţiei Avocatul Poporului şi 
un raport anual privind 
activitatea Mecanismului 
Naţional de Prevenire. Rapoartele 
trebuie să cuprindă informaţii cu 
privire la activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului, respectiv a 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire. Rapoartele pot 
conţine recomandări privind 
modificarea legislaţiei sau măsuri 
de altă natură pentru ocrotirea 
drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice. La cererea 
Parlamentului se pot prezenta şi 
alte rapoarte.” 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

 

 

- În proiectul 
de act 
normativ, 
după pct. 2 
urmează pct. 
5. Este 
obligatorie 
revizuirea 
numerotării 
punctelor 
subsumate 
art. I. 
- Norma 
propusă 
pentru 
alin.(1) teza a 
doua reia o 
parte din 
reglementare
a tezei întâi, 
motiv pentru 
care textele ar 
trebui 
reformulate. 
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instituţiei pe un an 
calendaristic şi se 
înaintează 
Parlamentului până 
la data de 1 februarie 
a anului următor, în 
vederea dezbaterii 
acestuia în şedinţa 
comună a celor două 
Camere. Raportul 
anual se dă 
publicităţii. 
 

data de 1 februarie a anului următor, 
în vederea dezbaterii acestora în 
şedinţa comună a celor două 
Camere. Rapoartele anuale se dau 
publicităţii. 

 

Nemodificat 

 

6. CAPITOLUL II: 
Mandatul 
Avocatului 
Poporului 

6. Denumirea CAPITOLULUI II: 
Mandatul Avocatului Poporului 
se modifică şi va avea următoarea 
denumire: CAPITOLUL II: 
Avocatul Poporului 

 

“3. Titlul Capitolului II se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

“CAPITOLUL II 

Avocatul Poporului””. 

 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

7. Art. 9 

(2) Revocarea din 
funcţie a Avocatului 
Poporului, ca 
urmare a încălcării 
Constituţiei şi a 

7. Articolul 9 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Revocarea din funcţie a 
Avocatului Poporului, se poate 
dispune în cazul săvârşirii de către 

“4. Alineatul (2) al articolului 9 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(2) Revocarea din funcţie a 
Avocatului Poporului, se poate 
dispune în cazul săvârşirii de 

 
 
 
 
- pentru 
respectarea 
normelor 
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legilor, se face de 
Camera Deputaţilor 
şi de Senat, în 
şedinţă comună, cu 
votul majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi, 
la propunerea 
birourilor 
permanente ale celor 
două Camere ale 
Parlamentului, pe 
baza raportului 
comun al comisiilor 
juridice ale celor 
două Camere ale 
Parlamentului. 

acesta a unor fapte grave prin care 
încalcă prevederile Constituţiei 
şi\sau a legilor. Revocarea se 
hotărăşte de Camera Deputaţilor şi 
de Senat, în şedinţă comună, cu 
votul majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi, la propunerea 
birourilor permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului, pe baza 
raportului comun al comisiilor 
juridice ale celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 

către acesta a unor fapte grave 
prin care încalcă prevederile 
Constituţiei şi\sau ale legilor. 
Revocarea se hotărăşte de 
Camera Deputaţilor şi de Senat, 
în şedinţă comună, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi, la 
propunerea birourilor permanente 
ale celor două Camere ale 
Parlamentului, pe baza raportului 
comun al comisiilor juridice ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului.” 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

gramaticale; 

8.  

 

 

------------------------ 

8. La articolul 9 după alineatul (3) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (31 )şi (32) cu următorul 
cuprins: 
 

(31) Până la desemnarea unui nou 
Avocat al Poporului, atribuţiile sale 
vor fi îndeplinite de un adjunct al 
Avocatului Poporului numit de 
birourile permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
 
 
 

“5. După alineatul (3) al 
articolului 9 se introduc două 
noi alineate, alin. (31 ) - (32), cu 
următorul cuprins:” 
 

(31) Până la desemnarea unui nou 
Avocat al Poporului, atribuţiile 
sale vor fi îndeplinite de unul 
dintre adjuncţii Avocatului 
Poporului, desemnat de 
birourile permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. ” 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- Se are în 
vedere faptul 
că numirea 
adjuncţilor 
este o 
instituţie 
distinctă, 
reglementată 
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(32) Funcţia de Avocat al Poporului 
este asimilată ca rang şi salarizare cu 
funcţia de ministru. 

Aprobat: 
Comisia Juridică 

 
(32) Funcţia de Avocat al 
Poporului este asimilată ca rang şi 
salarizare cu funcţia de 
preşedinte al Curţii 
Constituţionale. 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

 

de art.11 
alin.(1) din 
lege. 
 
Observaţie a 
Consiliului 
Legislativ 
 
 

9.  
 
 
Art.9 
 
(4) Avocatul 
Poporului, 
îndeplinind 
condiţiile de numire 
prevăzute pentru 
judecători la Curtea 
Constituţională, la 
data pensionării sau 
recalculării pensiei 
anterior stabilite, 
beneficiază de pensie 
calculată similar cu 
cea a judecătorilor 
Curţii 
Constituţionale. 

9. Articolul 9 alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
(4) Avocatul Poporului, îndeplinind 
condiţiile de numire prevăzute 
pentru judecători la Curtea 
Constituţională, la data pensionării 
sau recalculării pensiei anterior 
acordate, beneficiază de pensie 
calculată şi stabilită în aceleaşi 
condiţii cu cea a judecătorilor Curţii 
Constituţionale, potrivit art. 71 alin. 
(2) din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale. 

“6. Alineatul (4)  al articolului 
9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(4) Avocatul Poporului, 
îndeplinind condiţiile de numire 
prevăzute pentru judecători la 
Curtea Constituţională, la data 
pensionării sau recalculării 
pensiei anterior acordate, 
beneficiază de pensie calculată şi 
stabilită în aceleaşi condiţii cu 
cea a judecătorilor Curţii 
Constituţionale, potrivit art. 71 
alin. (2) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată.” 
 

 
 
 
 
- pentru o 
completa 
informare 
asupra Legii 
nr.47/1992; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11 

 Aprobat: 
Comisia Juridică 

 
 
 

10.  

 

 

------------------------- 

10. După articolul 9 se introduce 
un nou articol, articolul 91, cu 
următorul cuprins: 
 
 
Art. 91 
 
(1) Avocatul Poporului are 
următoarele atribuţii: 
 
a) coordonează activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului şi a 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire; 
 
b) aprobă rapoartele de vizită 
întocmite în cadrul activităţii de 
prevenire a torturii şi recomandările 
care însoţesc rapoartele de vizită 
întocmite în cazurile în care, în 
urma vizitelor efectuate, sunt 
sesizate neregularităţi; 
 
 
c) decide asupra petiţiilor formulate 
de persoanele fizice lezate prin 
încălcarea drepturilor sau libertăţilor 
acestora de către autorităţile 
administraţiei publice; 

“7. După articolul 9 se 
introduce un nou articol, art. 
91, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 

 
d) verifică activitatea de rezolvare 
legală a petiţiilor primite şi solicită 
autorităţilor sau funcţionarilor 
administraţiei publice în cauză 
încetarea încălcării drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor fizice, 
repunerea în drepturi a 
petiţionarului şi repararea 
prejudiciilor; 
 
e) poate  sesiza Curtea 
Constituţională cu privire la 
neconstituţionalitatea legilor, înainte 
de promulgarea acestora; 
 
f) poate  sesiza direct Curtea 
Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a legilor şi 
ordonanţelor; 
 
g) formulează puncte de vedere, 
la cererea Curţii Constituţionale; 
 
 
h) poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ, în 
condiţiile legii contenciosului 
administrativ, după parcurgerea 
procedurii specifice de soluţionare a 
petiţiilor prevăzută de prezenta lege; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ, în 
condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după parcurgerea 
procedurii specifice de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la lit. h), 
pentru 
precizia 
normei de 
trimitere este 
necesară 
menţionarea 
expresă a 
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i) cere înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie să se pronunţe asupra 
problemelor de drept care au fost 
soluţionate diferit de instanţele 
judecătoreşti, pentru a se asigura 
interpretarea şi aplicarea unitară a 
legii de către toate instanţele 
judecătoreşti. 

j) formulează cereri de chemare în 
judecată ori plângeri penale sau 
reprezintă în faţa instanţei de 
judecată, minorul, atunci când 
acesta a fost victimă a violenţei 
fizice sau psihice din partea 
părinţilor, tutorelui sau 
reprezentantului legal, a abuzului, 
violenţei şi exploatării sexuale, a 
exploatării prin muncă, a traficului 
de fiinţe umane, a neglijării şi 
exploatării, precum şi a oricărei 
forme de violenţă asupra copilului 
prevăzute şi sancţionate de legislaţia 
internă şi internaţională la care 
România este parte; 

k) formulează cereri de chemare în 
judecată ori plângeri penale sau 
reprezintă în faţa instanţei de 
judecată, persoana vârstnică si 
persoana cu dizabilităţi dacă acestea 
îndeplinesc cumulativ, cel puţin 

soluţionare a petiţiilor prevăzută 
de prezenta lege; 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“k) formulează cereri de chemare 
în judecată ori plângeri penale 
sau reprezintă în faţa instanţei de 
judecată, persoana vârstnică si 
persoana cu dizabilităţi dacă 
acestea îndeplinesc cumulativ, 

actului 
normativ avut 
în vedere; 
 
OBSERVATIE 
CSM: 
Textul 
propus la lit. 
h), fără nici o 
altă precizare, 
este de natură 
a primi 
interpretări 
diferite cu 
privire la 
modul in care 
va fi 
soluţionată 
acţiunea, 
având in 
vedere ca 
art.1 alin.(3) 
din Legea 
nr.554/2004 
stabileşte ca, 
daca 
petiţionarul 
nu îşi 
însuşeşte 
acţiunea 
formulata de 
Avocatul 
Poporului la 
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următoarele condiţii: 
- nu are familie; 
- nu deţine o locuinţă în proprietate; 
- nu se află în întreţinerea unei 
persoane. 
 
 
 
 

l) reprezintă instituţia Avocatul 
Poporului în faţa Camerei 
Deputaţilor, a Senatului şi a 
celorlalte autorităţi publice, precum 
şi în relaţiile cu persoanele fizice 
sau juridice; 

m) angajează salariaţii instituţiei 
Avocatul Poporului şi exercită 
dreptul de autoritate disciplinară 
asupra acestora; 

n) exercită funcţia de ordonator 
principal de credite, atribuţie pe care 
o poate delega cu respectarea 
prevederilor legale privind finanţele 
publice;  

o) îndeplineşte alte atribuţii 
prevăzute de lege. 
 
(2) Avocatul Poporului 

următoarele condiţii: 
1. nu are familie; 
2. nu deţine o locuinţă în 
proprietate; 
3. nu se află în întreţinerea unei 
persoane.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primul 
termen de 
judecata, 
instanţa de 
contencios 
administrativ 
anulează 
cererea. Prin 
urmare, textul 
propus 
trebuie sa fie 
reformulat 
pentru 
punerea de 
acord cu 
prevederile 
Legii 
nr.554/2004 
a 
contenciosulu
i 
administrativ.
 
Observaţie a 
Consiliului 
Legislativ 
 
Normele 
propuse la lit. 
j) şi lit. k) nu 
ar putea fi 
puse în 



 

 

 

15 

poate delega exercitarea acestor 
atribuţii adjuncţilor săi sau unor 
persoane cu funcţii de conducere din 
cadrul instituţiei. 

„(2) Avocatul Poporului poate 
delega exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin.(1) adjuncţilor 
săi sau unor persoane cu funcţii 
de conducere din cadrul 
instituţiei.” 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

practică în 
lipsa unor 
intervenţii 
legislative 
exprese 
asupra 
Codului de 
procedură 
penală, a 
Codului de 
procedură 
civilă, 
precum şi 
asupra Legii 
nr.272/2004 
privind 
protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 
(art.100). 
 
- la alin. (2) 
este o ipoteză 
juridică 
distinctă; 
 

11. CAPITOLUL III: 
Adjuncţii 
Avocatului 
Poporului 
 

11. Articolul 10 alineat (1) litera e) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“8. La articolul 10 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:” 
 
Avocatul Poporului este asistat de 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 



 

 

 

16 

Art. 10 
 
(1) Avocatul 
Poporului este asistat 
de adjuncţi, 
specializaţi pe 
următoarele domenii 
de activitate: 
 
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, protecţie 
socială, impozite şi 
taxe. 
e) prevenirea torturii 
şi a altor pedepse ori 
tratamente cu 
cruzime, inumane 
sau degradante în 
locurile de detenţie. 

 

 

 

 

 

 

e) prevenirea torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante în locurile 
de detenţie, realizată prin 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire. 

adjuncţi, având rang de 
judecător al Curţii 
Constituţionale, specializaţi pe 
următoarele domenii de activitate:
 
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, protecţie 
socială, impozite şi taxe; 
 
e) prevenirea torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante 
în locurile de detenţie. 
 
 
Autori: 
deputa�ii Vasile Varga �i 
Ciprian Nica 
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(2) Adjuncţii 
Avocatului 
Poporului 
îndeplinesc atât 
atribuţiile ce le revin 
potrivit domeniului 
de specializare, cât şi 
orice alte atribuţii 
care le sunt 
încredinţate de 
Avocatul Poporului. 
 
(3) Adjuncţii 
Avocatului 
Poporului 
îndeplinesc, în 
ordinea stabilită de 
Avocatul Poporului, 
atribuţiile acestuia în 
caz de imposibilitate 
temporară a 
exercitării funcţiei. 

12.  
 
 
Art.11 
 
(2) Funcţia de 
adjunct al 
Avocatului 
Poporului este 
asimilată funcţiei de 

12. Articolul 11 alineat (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Funcţia de adjunct al Avocatului 
Poporului este asimilată ca rang, 
salarizare şi condiţii de 
pensionare cu funcţia de secretar 
de stat, beneficiind în mod 

“9. Alineatul (2) al articolului 
11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
Se elimină. 
 
 

- Întrucât 
stabilirea 
condiţiilor de 
pensionare 
pentru 
persoanele 
care 
îndeplinesc 
funcţia de 
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secretar de stat. 
 

corespunzător de toate drepturile 
acestora. Adjuncţii Avocatului 
Poporului sunt numiţi pentru un 
mandat de 5 ani, mandat ce poate 
fi reînnoit o singură dată. 

 
 
Autori: 
deputaţii Vasile Varga şi 
Ciprian Nica 
 

secretar de 
stat nu este 
reglementată 
prin norme 
speciale, 
trimiterea la 
aceste 
condiţii de 
pensionare ar 
trebui 
reanalizată. 
Consiliul 
Legislativ 
 
Motivare autor 
amendament: 
Textul propus 
este 
încorporat în 
art.10 alin.1. 
 

13.  

Art. 12 

d) avizează 
rapoartele, 
recomandările, 
precum şi orice alte 
acte supuse 
aprobării 

13. Articolul 12, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

d) avizează rapoartele, 
recomandările, precum şi orice alte 
acte care provin de la domeniul pe 
care îl coordonează sau care au 
legătură cu acesta, supuse 
aprobării Avocatului Poporului. 
Nu sunt supuse avizării 

“10. La articolul 12, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:” 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- se 
recomandă şi 
modificarea 
lit. a) a art.12 
întrucât la 



 

 

 

19 

Avocatului 
Poporului; 
 

adjuncţilor Avocatului Poporului 
excepţiile de neconstituţionalitate 
directe, punctele de vedere, 
recursurile în interesul legi, 
acţiunile în contencios 
administrativ, precum şi notele 
privind soluţionarea petiţiilor, de 
competenţa Direcţiei contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză 
acte normative. 
 

Nemodificat pct.59 din 
proiect, 
alin.(1) al 
art.331 
vizează 
structura 
organizatoric
ă şi că, 
potrivit art.12 
lit. a) 
adjuncţii 
Avocatului 
Poporului 
coordonează 
activitatea din 
domeniul lor 
de activitate, 
fără ca 
aceasta să 
constituie o 
structură 
organizatoric
ă. Proiectul ar 
trebui să 
stabilească 
nivelul la 
care se 
organizează 
respectivele 
domenii 
(departament, 
direcţie, 
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serviciu). 
 

14.  

------------------------- 

14. După litera d) a articolului 12, se 
introduce o nouă literă, litera d1), cu 
următorul cuprins: 

d1) urmăresc îndeplinirea de către 
autorităţile administraţiei publice a 
recomandărilor formulate de 
Avocatul Poporului. 

La articolul 12, după litera d) se 
introduce o nouă literă, lit. d1), cu 
următorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

15. CAPITOLUL IV: 
Atribuţiile 
Avocatului 
Poporului 
 
Art. 13 
(1) Avocatul 
Poporului are 
următoarele atribuţii: 
a) coordonează 
activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului; 
a1) coordonează 
activitatea de 
prevenire a torturii în 
locurile de detenţie, 
desfăşurată prin 
Domeniul privind 
prevenirea torturii în 
locurile de detenţie; 
a2) aprobă rapoartele 

15.  Articolul 13 se abrogă. “11. Articolul 13 se abrogă.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

- Proiectul ar 
trebui să 
cuprindă şi o 
normă de 
modificare a 
titlului 
Capitolului 
IV – 
Atribuţiile 
Avocatului 
Poporului, 
având în 
vedere 
abrogarea – 
potrivit 
actualului 
pct.15 – a 
art.13, care 
reglementa 
aceste 
atribuţii, şi 
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de vizită întocmite în 
cadrul activităţii de 
prevenire a torturii; 
a3) aprobă 
recomandările care 
însoţesc rapoartele 
de vizită întocmite în 
cazurile în care, în 
urma vizitelor 
efectuate, sunt 
sesizate 
neregularităţi; 
b) decide asupra 
petiţiilor formulate 
de persoanele fizice 
lezate prin încălcarea 
drepturilor sau 
libertăţilor acestora 
de către autorităţile 
administraţiei 
publice; 
c) verifică activitatea 
de rezolvare legală a 
petiţiilor primite şi 
solicită autorităţilor 
sau funcţionarilor 
administraţiei 
publice în cauză 
încetarea încălcării 
drepturilor şi 
libertăţilor 
persoanelor fizice, 

preluarea 
dispoziţiilor 
acestuia în 
cuprinsul 
art.91 
introdus, 
potrivit 
actualului 
pct.10, în 
cadrul 
Capitolului 
III. 
 
Consiliul 
Legislativ 
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repunerea în drepturi 
a petiţionarului şi 
repararea 
prejudiciilor; 
d) formulează puncte 
de vedere, la cererea 
Curţii 
Constituţionale; 
e) poate sesiza 
Curtea 
Constituţională cu 
privire la 
neconstituţionalitatea 
legilor, înainte de 
promulgarea 
acestora; 
f) poate sesiza direct 
Curtea 
Constituţională cu 
excepţia de 
neconstituţionalitate 
a legilor şi 
ordonanţelor; 
g) reprezintă 
instituţia Avocatul 
Poporului în faţa 
Camerei Deputaţilor, 
a Senatului şi a 
celorlalte autorităţi 
publice, precum şi în 
relaţiile cu 
persoanele fizice sau 
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juridice; 
h) angajează 
salariaţii instituţiei 
Avocatul Poporului 
şi exercită dreptul de 
autoritate 
disciplinară asupra 
acestora; 
i) exercită funcţia de 
ordonator principal 
de credite, atribuţie 
pe care o poate 
delega cu respectarea 
prevederilor legale 
privind finanţele 
publice; 
j) poate sesiza 
instanţa de 
contencios 
administrativ, în 
condiţiile legii 
contenciosului 
administrativ; 
k) îndeplineşte alte 
atribuţii prevăzute de 
lege. 
 
(2) Avocatul 
Poporului poate 
delega exercitarea 
acestor atribuţii 
adjuncţilor săi sau 
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unor persoane cu 
funcţii de conducere 
din cadrul instituţiei. 
 

16.  
 
Art. 14 
(2) Petiţiile pot fi 
adresate de 
persoanele 
prevăzute la alin. 
(1), fără deosebire de 
cetăţenie, vârstă, sex, 
apartenenţă politică 
sau convingeri 
religioase. 
 

16. Articolul 14 alineat (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
(2) Petiţiile pot fi adresate 
de persoanele fizice fară deosebire 
de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă 
politică sau convingeri religioase, 
precum şi de persoanele juridice 
prevăzute la alin. (1). 

Alineatul (2) al articolului 14 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

17. Art.15 
 
(4) Nu fac obiectul 
activităţii instituţiei 
Avocatul Poporului 
şi vor fi respinse fără 
motivare petiţiile 
privind actele emise 
de Camera 
Deputaţilor, de Senat 
sau de Parlament, 
actele şi faptele 
deputaţilor şi 
senatorilor, ale 
Preşedintelui 

17. Articolul 15 alineat (4) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
(4) Nu fac obiectul activităţii 
instituţiei Avocatul Poporului şi vor 
fi respinse fară motivare petiţiile 
privind actele emise de Camera 
Deputaţilor, de Senat sau de 
Parlament, actele şi faptele 
deputaţilor şi senatorilor, ale 
Preşedintelui României, ale Curţii 
Constituţionale, ale preşedintelui 
Consiliului Legislativ, ale autorităţii 
judecătoreşti, precum şi ale 

“12. Alineatul (4) al articolului 15 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(4) Nu fac obiectul activităţii 
instituţiei Avocatul Poporului şi 
vor fi respinse fără motivare 
petiţiile privind actele emise de 
Camera Deputaţilor, de Senat sau 
de Parlament, actele şi faptele 
deputaţilor şi senatorilor, ale 
Preşedintelui României, ale Curţii 
Constituţionale, ale preşedintelui 
Consiliului Legislativ, ale 
autorităţii judecătoreşti, precum şi 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- din 
considerente 
de redactare; 
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României, ale Curţii 
Constituţionale, ale 
preşedintelui 
Consiliului 
Legislativ, ale 
autorităţii 
judecătoreşti, 
precum şi ale 
Guvernului, cu 
excepţia legilor şi 
ordonanţelor. 
 

Guvernului, cu excepţia legilor, 
ordonanţelor şi hotărârilor de 
Guvern. 

ale Guvernului, cu excepţia 
legilor, ordonanţelor şi 
hotărârilor Guvernului. ” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

18. Art. 15 
(1) Petiţiile adresate 
instituţiei Avocatul 
Poporului trebuie să 
se facă în scris şi să 
indice numele şi 
domiciliul persoanei 
fizice lezate în 
drepturile şi 
libertăţile acesteia, 
drepturile şi 
libertăţile încălcate, 
precum şi autoritatea 
administrativă ori 
funcţionarul public 
în cauză. Petiţionarul 
trebuie să 
dovedească 
întârzierea sau 
refuzul 

18. La articolul 15 după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(5) cu următorul cuprins: 
 
 
(5) Activitatea de soluţionare a 
petiţiilor se desfăşoară şi este 
reglementată de prevederile 
prezentei legi şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a instituţiei 
Avocatul Poporului. Soluţionarea 
petiţiilor se realizează într-un 
termen rezonabil, care va fi apreciat 
în funcţie de gradul de complexitate 
al acestora. 

 

“13. După alineatul (4) al 
articolului 15 se introduce un nou 
alineat, alin. (5), cu următorul 
cuprins: “ 
 
(5) Activitatea de soluţionare a 
petiţiilor se desfăşoară şi este 
reglementată de prevederile 
prezentei legi şi de Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a 
instituţiei Avocatul Poporului.  

 
 
Autor:  
Ministerul Justi�iei 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- se 
recomandă 
stabilirea 
expresă a 
unui termen 
maxim, care 
să aibă în 
vedere 
complexitatea 
activităţilor 
desfăşurate, 
pentru a se 
asigura 
caracterul 



 

 

 

26 

administraţiei 
publice de a 
soluţiona legal 
petiţia. 
(2) Nu pot fi luate în 
considerare petiţiile 
anonime, iar petiţiile 
îndreptate împotriva 
încălcării drepturilor 
şi libertăţilor 
persoanelor fizice 
prin acte sau fapte 
ale autorităţii 
administraţiei 
publice se adresează 
instituţiei Avocatul 
Poporului nu mai 
târziu de un an de la 
data la care aceste 
încălcări s-au produs 
ori de la data la care 
persoana în cauză a 
luat cunoştinţă de 
ele. 
(21) Cetăţenii 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale, cu 
domiciliul sau 
reşedinţa în unităţi 
administrativ-
teritoriale în care au 

previzibil al 
normei; 
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o pondere de peste 
20% din numărul 
locuitorilor, pot 
prezenta petiţii în 
limba maternă şi 
primesc răspuns în 
limba română şi în 
limba maternă. 
 
(3) Avocatul 
Poporului poate 
respinge motivat 
petiţiile vădit 
nefondate sau poate 
cere date 
suplimentare pentru 
analiza şi 
soluţionarea 
petiţiilor. 
(4) Nu fac obiectul 
activităţii instituţiei 
Avocatul Poporului 
şi vor fi respinse fără 
motivare petiţiile 
privind actele emise 
de Camera 
Deputaţilor, de Senat 
sau de Parlament, 
actele şi faptele 
deputaţilor şi 
senatorilor, ale 
Preşedintelui 
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României, ale Curţii 
Constituţionale, ale 
preşedintelui 
Consiliului 
Legislativ, ale 
autorităţii 
judecătoreşti, 
precum şi ale 
Guvernului, cu 
excepţia legilor şi 
ordonanţelor. 
 

19.  
 
 
Art. 171 
(2) În scopul 
îndeplinirii 
atribuţiilor ce revin 
instituţiei Avocatul 
Poporului, 
administraţia 
locurilor de detenţie 
prevăzute la art. 292 
este obligată să 
asigure accesul 
Avocatului 
Poporului, 
adjunctului de la 
Domeniul privind 
prevenirea torturii în 
locurile de detenţie, 

19. Articolul 171 alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor 
ce revin instituţiei Avocatul 
Poporului şi, în mod special, 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire, administraţia locurilor de 
detenţie prevăzute la art. 292 este 
obligată să asigure accesul 
Avocatului Poporului, adjunctului 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire, membrilor echipei de 
vizitare, precum şi reprezentanţilor 
instituţiei, fară nicio restricţie, în 
toate locurile de detenţie supuse 
monitorizării, pentru efectuarea 
vizitelor, anunţate sau inopinate 
precum şi a anchetelor dispuse de 

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
171 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- la alin. (2) 
este necesar[ 
revederea 
expresiei 
adjunctului 
Mecanismulu
i Naţional de 
Prevenire, 
pentru unitate 
terminologică 
în cuprinsul 
actului 
normativ. 
Este necesară 
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precum şi al 
reprezentanţilor 
instituţiei, fără nicio 
restricţie, în toate 
locurile de detenţie 
supuse monitorizării, 
pentru efectuarea 
vizitelor, anunţate 
sau inopinate, 
precum şi a 
anchetelor dispuse în 
vederea soluţionării 
petiţiilor primite. 
 
(3) Petiţiile cu 
privire la actele de 
tortură, tratamentele 
cu cruzime, inumane 
sau degradante în 
locurile de detenţie 
se soluţionează, în 
funcţie de 
problematica 
sesizată, de către 
Domeniul privind 
prevenirea torturii în 
locurile de detenţie 
în colaborare cu 
celelalte structuri ale 
instituţiei Avocatul 
Poporului. 
 

Avocatul Poporului. 

 

 

 

 

 

 

(3) Petiţiile cu privire 
la actele de tortură, tratamentele cu 
cruzime, inumane sau degradante în 
locurile de detenţie se soluţionează, 
în funcţie de tipul locului de 
detenţie, de către domeniile de 
activitate ale instituţiei Avocatul 
Poporului, care îndeplinesc rol 
reactiv. În cazuri motivate, Avocatul 
Poporului poate dispune 
soluţionarea unor petiţii de către 
Mecanismul Naţional de Prevenire. 
Mecanismul Naţional de Prevenire 
va îndeplini, de regulă, atribuţii 
numai în materia prevenirii torturii 
în locurile de detenţie prin 
efectuarea de vizite regulate în 
locurile de detenţie. Colaborarea 
dintre Mecanismul Naţional de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

corelarea 
textelor din 
cuprinsul 
legii (art.294 
alin.(4) – 
pct.38, art.297 

alin.(3) – 
pct.43, 
art.2912 
alin.(2) – 
pct.50, 
art.2915 – 
pct.51). 
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Prevenire şi domeniile de activitate 
ale instituţiei Avocatul Poporului va 
fi stabilită prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
instituţiei Avocatul Poporului. 

20.  

 

------------------------- 

20. După articolul 18 se introduce 
un nou articol, articolul 18l, cu 
următorul cuprins: 

Art. 181 Pentru îndeplinirea 
atribuţiei de a cere înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să se pronunţe 
asupra problemelor de drept care au 
fost soluţionate diferit de instanţele 
judecătoreşti, Avocatul Poporului 
poate solicita preşedinţilor curţilor 
de apel comunicarea hotărârilor 
judecătoreşti necesare pentru 
identificarea practicii judecătoreşti 
neunitare, aceştia având obligaţia de 
a transmite informaţiile şi practica 
judiciară solicitate. 
 

După articolul 18 se introduce 
un nou articol, articolul 18l, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

21.  
 
 
Art. 20 
 
(1) Avocatul 
Poporului şi 
adjuncţii acestuia au 
acces, în condiţiile 

21. Articolul 20 alineat (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Avocatul Poporului şi adjuncţii 
acestuia au acces, în condiţiile legii, 
la informaţiile clasificate deţinute de 
autorităţile publice, în măsura în 
care le consideră necesare pentru 

Alineatul (1) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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legii, la informaţiile 
clasificate deţinute 
de autorităţile 
publice, în măsura în 
care le consideră 
necesare pentru 
soluţionarea 
petiţiilor care le-au 
fost adresate, precum 
şi a sesizărilor din 
oficiu şi vizitelor 
anunţate sau 
inopinate pe care le 
efectuează pentru 
îndeplinirea 
atribuţiilor specifice 
Mecanismului 
naţional de 
prevenire a torturii 
în locurile de 
detenţie. 
 

soluţionarea petiţiilor care le-au fost 
adresate, precum şi a sesizărilor din 
oficiu şi vizitelor anunţate sau 
inopinate pe care le efectuează 
pentru îndeplinirea atribuţiilor 
specifice Mecanismului Naţional 
de Prevenire. 

22.  
 
Art. 21 
 
(1) În exercitarea 
atribuţiilor sale, 
Avocatul Poporului 
emite recomandări. 
 
 

22. Articolul 21 alineat (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, 
Avocatul Poporului emite 
recomandări care nu pot fi supuse 
controlului parlamentar şi nici 
controlului judecătoresc. 
 

“14. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 21 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:” 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
Aprobat: 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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(3) Recomandările 
Avocatului 
Poporului în 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie emise în 
cazul constatării 
unor neregularităţi 
au ca scop 
înlăturarea acestora, 
îmbunătăţirea 
tratamentului şi a 
condiţiilor de 
detenţie ale 
persoanelor private 
de libertate, 
prevenirea torturii şi 
a pedepselor ori 
tratamentelor 
inumane sau 
degradante. 
 

 
 
(3) Recomandările în 
materia prevenirii torturii în 
locurile de detenţie sunt emise în 
cazul constatării unor neregularităţi 
şi au ca scop înlăturarea acestora, 
îmbunătăţirea tratamentului şi a 
condiţiilor de detenţie ale 
persoanelor private de libertate, 
prevenirea torturii şi a pedepselor 
ori tratamentelor inumane sau 
degradante. Recomandările sunt 
cuprinse în rapoartele de vizită şi 
sunt întocmite de membrii echipei 
de vizită, fiind avizate de 
adjunctul Avocatului Poporului 
care coordonează Mecanismul 
Naţional de Prevenire şi aprobate 
de Avocatul Poporului. 

 

Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

23.  
 
Art. 22 
 
(1) Avocatul 
Poporului, adjuncţii 
acestuia, precum şi 
personalul de 

23. Articolul 22 alineat (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins. 
 
(1) Avocatul Poporului, adjuncţii 
acestuia, precum şi personalul de 
specialitate al instituţiei Avocatul 

Alineatul (1) al articolului 22 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

OBSERVATIE 
CSM: 
„Autorităţile 
administraţiei 
publice sunt 
obligate să 
permită 
accesul 
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specialitate al 
instituţiei Avocatul 
Poporului au dreptul 
să facă anchete 
proprii, să ceară 
autorităţilor 
administraţiei 
publice orice 
informaţii sau 
documente necesare 
anchetei, să audieze 
şi să ia declaraţii de 
la conducătorii 
autorităţilor 
administraţiei 
publice şi de la orice 
funcţionar care poate 
da informaţiile 
necesare soluţionării 
petiţiei, în condiţiile 
prezentei legi. 
 

Poporului au dreptul să facă anchete 
proprii, anunţate sau inopinate, să 
ceară autorităţilor administraţiei 
publice orice informaţii sau 
documente necesare anchetei, să 
audieze şi să ia declaraţii de la 
conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice şi de la orice 
funcţionar care poate da informaţiile 
necesare soluţionării petiţiei, în 
condiţiile prezentei legi. 
Autorităţile administraţiei publice 
sunt obligate să permită accesul 
Avocatului Poporului, adjuncţilor 
acestuia, precum şi 
reprezentanţilor instituţiei, fară 
nicio restricţie, în toate sediile sau 
spaţiile în care îşi exercită 
atribuţiile. 

 

Nemodificat 
 
 

Avocatului 
Poporului, 
adjuncţilor 
acestuia, 
precum şi 
reprezentanţilo
r instituţiei, 
fără nici o 
restricţie, în 
toate sediile 
sau spaţiile în 
care îşi 
exercită 
atribuţiile.” 
Dispoziţiile 
sunt 
criticabile 
pentru 
maniera 
generala si 
absoluta in 
care este 
reglementata 
aceasta 
obligaţie. 
Instituirea in 
sarcina 
autorităţilor 
administraţie
i publice a  
obligaţiei 
propuse in 
proiectul de 
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act normativ, 
fără a 
circumstanţia 
situaţiile şi 
împrejurările 
care justifica 
aceasta 
pătrundere, 
poate fi 
considerata 
ca având 
caracter 
excesiv. 
Textul legii 
trebuie sa 
prevadă 
expres 
cazurile si 
condiţiile in 
care se 
realizează 
accesul in 
incinta 
autorităţilor 
administraţie
i publice, 
ţinându-se 
seama şi de 
riscul 
afectării 
desfăşurării 
normale a 
activităţii 
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acestora. 

24.  
 
Art. 26 
 
(2) Dacă Avocatul 
Poporului constată, 
cu prilejul 
cercetărilor 
întreprinse, lacune în 
legislaţie sau cazuri 
grave de corupţie 
ori de nerespectare a 
legilor ţării, va 
prezenta un raport, 
conţinând cele 
constatate, 
preşedinţilor celor 
două Camere ale 
Parlamentului sau, 
după caz, prim-
ministrului. 
 

24. Articolul 26 alineat (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
(2) Dacă Avocatul Poporului 
constată, cu prilejul cercetărilor 
întreprinse, lacune în legislaţie ori 
cazuri de nerespectare a legilor, va 
prezenta un raport special, 
conţinând cele constatate, 
preşedinţilor celor două Camere ale 
Parlamentului sau, după caz, prim-
ministrului. 

Alineatul (2) al articolului 26 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

25.  
 
 
 
 
------------------------- 

25. La articolul 26 după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(3) cu următorul cuprins: 
 
 
(3) Dacă Avocatul Poporului 
constată, cu prilejul cercetărilor 
întreprinse, existenţa unor indicii 
privind săvârşirea unor fapte 

După alineatul (2) al articolului 26 
se introduce un nou alineat, alin. 
(3) cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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prevăzute de legea penală, are 
obligaţia de a sesiza de îndată 
organele judiciare. 

 
 
 
 

26.  
 
Art. 29 
 
(1) Instituţia 
Avocatul Poporului 
va organiza birouri 
teritoriale, în vederea 
realizării atribuţiilor 
ce îi revin, potrivit 
prezentei legi, 
conform anexei 
care face parte 
integrantă din 
prezenta lege. 
Preşedinţii 
consiliilor judeţene 
şi primarii vor 
asigura spaţiile 
necesare pentru 
funcţionarea 
birourilor teritoriale. 
 
(2) În situaţii 
motivate, Avocatul 
Poporului va putea 
stabili sediul biroului 
teritorial şi în alt oraş 

26. Articolul 29 alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Instituţia Avocatul Poporului va 
organiza birouri teritoriale şi 
respectiv centre zonale, în vederea 
realizării atribuţiilor ce îi revin, 
potrivit prezentei legi. Preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarii vor 
asigura, cu prioritate, birourilor 
teritoriale şi centrelor zonale, 
spaţiile necesare pentru funcţionarea 
acestora în bune condiţii. 
 
 

 

 

 

 

(2) În situaţii motivate, Avocatul 
Poporului va putea stabili sediul 
biroului teritorial şi al centrului 
zonal şi în alt oraş decât oraşul 

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
29 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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decât oraşul 
reşedinţă de judeţ, 
din raza de 
competenţă a curţii 
de apel. 
 
 

reşedinţă de judeţ, din raza de 
competenţă a curţii de apel. 

 
 

27.  27. Denumirea CAPITOLULUI 
IV1: Activitatea în Domeniul 
privind prevenirea torturii în 
locurile de detenţie se va schimba 
în CAPITOLUL IV1: Activitatea 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire 

 

“15. Titlul Capitolului IV1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

“CAPITOLUL IV1 

Activitatea Mecanismului 
Naţional de Prevenire””. 

 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

28.  
 
Art. 291  

 
(1) Instituţia 
Avocatul Poporului 
este singura structură 
naţională desemnată 
să exercite atribuţiile 
prevăzute de 
Protocolul opţional, 
adoptat la New York 

28. Articolul 291 alineat (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Instituţia Avocatul Poporului, 
prin Mecanismul Naţional de 
Prevenire, este singura structură 
naţională desemnată să exercite 
atribuţiile prevăzute de Protocolul 
opţional, adoptat la New York la 18 
decembrie 2002, la Convenţia 
împotriva torturii şi a altor pedepse 

Alineatul (1) al articolului 291 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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la 18 decembrie 
2002, la Convenţia 
împotriva torturii şi 
a altor pedepse ori 
tratamente cu 
cruzime, inumane 
sau degradante, 
adoptată la New 
York la 10 
decembrie 1984, 
ratificat prin Legea 
nr. 109/2009. 
 

ori tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante, adoptată la New 
York la 10 decembrie 1984, ratificat 
prin Legea nr. 109/2009. 

29.  
 
Art. 292 
 
(3) În sensul 
prezentei legi, sunt 
locuri de detenţie 
sau, după caz, locuri 
în care instituţia 
Avocatul Poporului 
îşi exercită atribuţiile 
privind prevenirea 
torturii următoarele: 
 

29. Articolul 292 alineat (3) teza I se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(3) În sensul prezentei legi, sunt 
locuri de detenţie sau, după caz, 
locuri în care Mecanismul Naţional 
de Prevenire îşi exercită atribuţiile 
privind prevenirea torturii 
următoarele: 
 

La articolului 292  alineatul (3), 
partea introductivă se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

30.  
 
Art. 292 
 
 

30. La articolul 292 alineat (3), se 
introduc două litere, literele d1) şi (g1) 
şi vor avea următorul cuprins: 
 

d1) unităţile militare din subordinea 

La articolul 292 alineatul (3), după 
litera d) se introduce o nouă literă, 
lit. d1) cu următorul cuprins: 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 



 

 

 

39 

d) serviciile de tip 
rezidenţial pentru 
minorii care au 
săvârşit fapte penale 
şi nu răspund penal; 
 
 

Ministerului Apărării Naţionale, în 
condiţiile legii; 

 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

- întrucât 
intervenţiile 
vizează 
introducerea 
a două litere 
care nu sunt 
consecutive, 
potrivit 
normelor de 
tehnică 
legislativă, 
partea 
dispozitivă va 
fi disjunsă în 
două părţi 
dispozitive 
distincte; 
 

31.  
Art. 292 
 
g) centrele de cazare 
a străinilor luaţi în 
custodie publică, 
aflate în subordinea 
şi administrarea 
Inspectoratului 
General pentru 
Imigrări; 
 

 

g1) mijloacele de transport terestre, 
aeriene, fluviale şi navale, folosite 
pentru transportul persoanelor 
private de libertate, inclusiv a celor 
îndepărtate sub escortă; 

La articolul 292 alineatul (3), după 
litera g) se introduce o nouă literă, 
lit. g1) cu următorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 

32.  
SECŢIUNEA 2: 

31. Denumirea SECŢIUNII 2: 
Atribuţiile Domeniului privind 

“16. Titlul Secţiunii a 2-a din 
Capitolul VI1 se modifică şi va 

- pentru 
respectarea 
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Atribuţiile 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie 
 

prevenirea torturii în locurile de 
detenţie se modifică în 
SECŢIUNEA  2: Atribuţiile 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire 

avea următorul cuprins: 
 

SECŢIUNEA  a 2-a 
Atribuţiile Mecanismului 
Naţional de Prevenire” 

 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 

33.  
Art. 293 
 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie 
monitorizează în 
mod regulat 
tratamentul aplicat 
persoanelor aflate în 
locuri de detenţie în 
vederea consolidării 
protecţiei acestora 
împotriva torturii şi a 
pedepselor şi 
tratamentelor 
inumane sau 
degradante şi a 
exercitării fără 
discriminare a 
drepturilor şi 

32. Articolul 293 teza I se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Art. 293 Mecanismul Naţional de 
Prevenire monitorizează în mod 
regulat tratamentul aplicat 
persoanelor aflate în locuri de 
detenţie în vederea consolidării 
protecţiei acestora împotriva torturii 
şi a pedepselor şi tratamentelor 
inumane sau degradante şi a 
exercitării fără discriminare a 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale acestora, 
exercitând un rol preventiv, prin: 

La articolul 293 partea 
introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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libertăţilor 
fundamentale ale 
acestora, prin: 
 

34.  
 
 
Art. 293 
 
a) vizitarea, anunţată 
sau inopinată, a 
locurilor de detenţie 
în scopul verificării 
condiţiilor de 
detenţie şi a 
tratamentului aplicat 
persoanelor private 
de libertate; 
 

33. La articolul 293, după litera a) se 
introduce o nouă literă, litera a1) şi va 
avea următorul cuprins: 

a1) verificarea modului de executare 
a măsurii de îndepărtare sub escortă, 
în locurile de detenţie prevăzute la 
art. 29 lit.g1) din prezenta lege; 
 

“17. La articolul 293, după litera 
a) se introduce o nouă literă, lit. 
a1), cu următorul cuprins: 

a1) verificarea modului de 
executare a măsurii de 
îndepărtare sub escortă, în 
locurile de detenţie prevăzute la 
art. 29 lit.g1);” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

35.  
Art. 293 
 
 
d) întocmirea 
proiectului părţii 
componente 
referitoare la 
prevenirea torturii 
a raportului anual 
de activitate al 
Avocatului 
Poporului; 
 

34. Articolul 293 literele d) şi g) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
d) întocmirea raportului anual de 
activitate al Mecanismului 
Naţional de Prevenire, care se 
supune aprobării Avocatului 
Poporului; 
 
 
 
 
 

La articolul 293 literele d) şi g) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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g) analizarea, 
implementarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea, sub 
conducerea 
Avocatului 
Poporului, a 
programelor 
internaţionale de 
asistenţă tehnică şi 
financiară pentru 
realizarea scopului 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie; 
 

g) analizarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea 
programelor internaţionale de 
asistenţă tehnică şi financiară pentru 
realizarea scopului Mecanismului 
Naţional de Prevenire; 

 
 
Nemodificat 

36.  
 
Art. 293 

 

h) coordonarea 
organizării 
campaniilor de 
informare, de 
educare şi instruire 
în scopul prevenirii 
torturii şi a 
pedepselor sau 
tratamentelor 
aplicate cu cruzime, 
inumane sau 

35. La articolul 293, după litera h) se 
introduce o nouă literă, litera h1) şi va 
avea următorul cuprins: 

h1) examinează şi valorifică 
rapoartele transmise de organizaţiile 
neguvemamentale, întocmite cu 
prilejul monitorizării condiţiilor de 
primire în centrele regionale de 
proceduri şi cazare ale solicitanţilor 
de azil, precum şi în cazul 
monitorizării activităţii de 
îndepărtare sub escortă; 

La articolul 293, după litera h) se 
introduce o nouă literă, lit. h1) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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degradante; 
 

37.  
SECŢIUNEA 3: 
Organizarea 
activităţii de 
prevenire a torturii 
şi tratamentelor cu 
cruzime, inumane 
şi degradante în 
cadrul locurilor de 
detenţie 
 

36. Denumirea SECŢIUNII 3: 
Organizarea activităţii de prevenire 
a torturii şi tratamentelor cu 
cruzime, inumane şi degradante în 
cadrul locurilor de detenţie se 
modifică în SECŢIUNEA 3: 
Organizarea activităţii 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire 
 

“17. Titlul Secţiunii a 3-a din 
Capitolul VI1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

SECŢIUNEA  a 3-a 
Organizarea Activităţii 

Mecanismului Naţional de 
Prevenire” 

 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

38. Art.294 

 
(1) Domeniul 
privind prevenirea 
torturii în locurile 
de detenţie este 
organizat în structura 
centrală şi structura 
teritorială. 
 
(2) Avocatul 
Poporului stabileşte 
prin ordin locurile în 
care sunt amplasate 
centrele zonale şi 
judeţele care intră în 
aria de competenţă a 
acestora, precum şi 

37. La articolul 294 alin. (1) şi (3) se 
înlocuieşte sintagma Domeniul 
privind prevenirea torturii în locurile 
de detenţie cu cea de Mecanismul 
Naţional de Prevenire. 

„18. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 294 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
(1) Mecanismul Naţional de 
Prevenire este organizat în structura 
centrală şi structura teritorială. 
 
(2) Avocatul Poporului stabileşte 
prin ordin locurile în care sunt 
amplasate centrele zonale şi judeţene 
care intră în aria de competenţă a 
acestora, precum şi criteriile de 
selectare a personalului din cadrul 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire.” 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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criteriile de selectare 
a personalului din 
cadrul Domeniului 
privind prevenirea 
torturii în locurile 
de detenţie. 
 

Aprobat: 
Comisia Juridică 

39.  

Art. 294 

 
(4) La desfăşurarea 
activităţii de 
prevenire a torturii 
vor participa 
reprezentanţi ai 
organizaţiilor 
neguvernamentale 
active în domeniul 
protecţiei drepturilor 
omului, selectate pe 
baza activităţii, de 
către Avocatul 
Poporului. 
 

38. Articolul 294 alineat (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(4) La desfăşurarea activităţii de 
prevenire a torturii vor participa 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvemamentale active în 
domeniul protecţiei drepturilor 
omului, selectate pe baza activităţii, 
de către Avocatul Poporului, cu 
avizul adjunctului Avocatului 
Poporului care coordonează 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire. Instituţia Avocatul 
Poporului asigură plata 
cheltuielilor pentru transport, 
cazare şi masă în timpul 
deplasărilor efectuate de 
reprezentanţii organizaţiilor 
guvernamentale care fac parte din 
echipa de vizitare. 

 

Alineatul (4) al articolului 294 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 

40.  39. Articolul 295 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 

Alineatul (1) al articolului 295 se 
modifică şi va avea următorul 

- pentru 
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Art. 295 

 

(1) Pentru 
desfăşurarea 
activităţilor 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie, la nivelul 
structurii centrale, 
sunt cooptaţi şi 
colaboratori externi 
de alte specialităţi 
decât cei angajaţi 
permanent, în baza 
unor contracte de 
prestări de servicii. 
Colaboratorii externi 
sunt selectaţi de 
către Avocatul 
Poporului, pe baza 
propunerilor primite 
de la Colegiul 
Medicilor din 
România, Colegiul 
Psihologilor din 
România, Societatea 
Sociologilor din 
România, Colegiul 
Naţional al 
Asistenţilor Sociali 

cuprins: 
 
(l) Pentru desfăşurarea 
activităţilor Mecanismului 
Naţional de Prevenire, atat la 
nivelul structurii centrale, cât şi la 
nivelul centrelor zonale, sunt 
cooptaţi şi colaboratori externi de 
alte specialităţi decât cei angajaţi 
permanent, în baza unor contracte 
de prestări de servicii. Colaboratorii 
externi sunt selectaţi de către 
Avocatul Poporului, pe baza 
propunerilor primite de la Colegiul 
Medicilor din România, Colegiul 
Psihologilor din România, 
Societatea Sociologilor din 
România, Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali sau de la alte 
asociaţii profesionale din care fac 
parte. 

cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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sau de la alte 
asociaţii profesionale 
din care fac parte. 
 

41.  
 
 
Art.295 

(3) În desfăşurarea 
activităţilor specifice 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie, membrii 
echipelor de vizitare 
sunt independenţi. 
 
(4) Pe lângă 
adjunctul Avocatului 
Poporului, pentru 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie, în cadrul 
structurii centrale a 
Domeniului, 
inclusiv a Centrului 
zonal Bucureşti, îşi 
desfăşoară activitatea 
un număr de 11 
angajaţi, dintre care: 
4 angajaţi personal 

40. La articolul 295 alin. (3) şi (4) se 
înlocuieşte sintagma Domeniul 
privind prevenirea torturii în locurile 
de detenţie cu cea de Mecanismul 
Naţional de Prevenire. 

“18. Alineatele (3) şi (4) ale 
articolului 295 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
(3) În desfăşurarea activităţilor 
specifice Mecanismului Naţional 
de Prevenire membrii echipelor de 
vizitare sunt independenţi. 
 
 
 
 
(4) Pe lângă adjunctul Avocatului 
Poporului, pentru Mecanismul 
Naţional de Prevenire, în cadrul 
structurii centrale a Mecanismului, 
inclusiv a centrului zonal Bucureşti, 
îşi desfăşoară activitatea un număr de 
11 angajaţi, dintre care: 4 angajaţi 
personal de execuţie de specialitate 
cu studii juridice, 3 specialişti – 
medici, psihologi, asistenţi sociali, 
sociologi sau orice alte profesii 
necesare desfăşurării activităţii 
specifice şi 4 angajaţi personal 
financiar, salarizare, resurse umane şi 
administrativ.” 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- nu este 
legiferata 
procedura 
înlocuirii 
unor 
sintagme din 
conţinutul 
unor texte de 
lege. Soluţia 
este 
modificarea 
textului. 
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de execuţie de 
specialitate cu studii 
juridice, 3 specialişti 
- medici, psihologi, 
asistenţi sociali, 
sociologi sau orice 
alte profesii necesare 
desfăşurării 
activităţii specifice şi 
4 angajaţi personal 
financiar, salarizare, 
resurse umane şi 
administrativ. 
 

Aprobat: 
Comisia Juridică 

42. Art. 296 
 
(1) Pentru 
desfăşurarea 
activităţilor 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie, la nivelul 
structurii 
teritoriale, sunt 
cooptaţi şi 
colaboratori externi 
de alte specialităţi 
decât cei angajaţi 
permanent, în baza 
unor contracte de 
prestări de servicii. 

41. Articolul 296 alineatul (1) se 
abrogă. 

 

“19. Alineatul (1) al articolului 296 
se abrogă.” 

 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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Colaboratorii 
externi de la nivel 
teritorial sunt 
selectaţi de către 
Avocatul 
Poporului, pe baza 
propunerilor 
primite de la 
Colegiul Medicilor 
din România, 
Colegiul 
Psihologilor din 
România, 
Societatea 
Sociologilor din 
România, Colegiul 
Naţional al 
Asistenţilor Sociali 
sau de la alte 
asociaţii 
profesionale din 
care fac parte. 
 

43.  

Art.296 

(3) În cadrul celor 3 
centre zonale din 
structura teritorială 
a Domeniului 

42. La articolul 296 alin. (3) se 
înlocuieşte sintagma Domeniul 
privind prevenirea torturii în locurile 
de detenţie cu cea de Mecanismul 
Naţional de Prevenire. 

 

“20. Alineatul (3) al articolului 296 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
(3) În cadrul celor 3 centre zonale 
din structura teritorială a 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire îşi desfăşoară activitatea 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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privind prevenirea 
torturii în locurile 
de detenţie îşi 
desfăşoară 
activitatea un număr 
de 12 angajaţi. 
Fiecare centru zonal 
are în componenţă: 
un angajat personal 
de execuţie de 
specialitate cu studii 
juridice, 2 
specialişti - medici, 
psihologi, asistenţi 
sociali, sociologi 
sau orice alte 
profesii necesare 
desfăşurării 
activităţii specifice 
şi un angajat - 
personal 
administrativ. 

un număr de 12 angajaţi. Fiecare 
centru zonal are în componenţă: un 
angajat personal de execuţie de 
specialitate cu studii juridice, 2 
specialişti – medici, psihologi, 
asistenţi sociali, sociologi sau orice 
alte profesii necesare desfăşurării 
activităţii specifice şi un angajat 
personal administrativ.” 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

44.  43. Articolul 29 alineat (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
(3) Vizitele sunt desfăşurate 
din oficiu, pe baza unui plan anual 
de vizitare, avizat de către adjunctul 
Avocatului Poporului care 
coordonează activitatea 

“21. Alineatul (3) al articolului 29 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:” 
 
(3) Vizitele sunt desfăşurate din 
oficiu, ori inopinat, pe baza unui 
plan anual de vizitare, avizat de 
către adjunctul Avocatului 
Poporului, care coordonează 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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Mecanismului National de 
Prevenire, şi aprobat de Avocatul 
Poporului, ori inopinat. 

activitatea Mecanismului 
National de Prevenire, şi aprobat 
de Avocatul Poporului.  
 
Autori: 
Deputa�ii Bogdan Ciucă �i 
Ciprian Nica 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

45. Art. 297 (4) În 
vederea elaborării 
planului anual de 
vizitare sunt avute în 
vedere cel puţin 
următoarele criterii: 

c) sesizările primite 
asupra existenţei 
unei situaţii de 
tortură ori 
tratamentele cu 
cruzime, inumane 
sau degradante; 

 
 
 
 

44. Articolul 297 alineatele (4) literele 
c) şi e) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

c) informaţiile primite de la 
domeniile instituţiei Avocatul 
Poporului asupra existenţei unei 
situaţii de tortură ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante. 
Domeniile de activitate ale instituţiei 
Avocatul Poporului vor transmite 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire, la începutul anului şi ori 
de câte ori acesta solicită, informaţii 
cu privire la petiţiile soluţionate în 
anul anterior, în vederea elaborării 
planului anual de vizitare; 

 

 

“22. La articolul 297 alineatul (4) 
literele c) şi e) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

c) informaţiile primite de la 
adjuncţii Avocatului Poporului 
care coordonează domeniile de 
activitate ale instituţiei asupra 
existenţei unei situaţii de tortură 
ori tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante. 
Domeniile de activitate ale 
instituţiei Avocatul Poporului vor 
transmite Mecanismului Naţional 
de Prevenire, la începutul anului 
şi ori de câte ori acesta solicită, 
informaţii cu privire la petiţiile 
soluţionate în anul anterior, în 
vederea elaborării planului anual 
de vizitare; ” 
 
Aprobat: 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
- pentru un 
spor de 
claritate a 
textului; 
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e) rapoartele 
anterioare ale 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie şi ale 
celorlalte domenii 
de activitate din 
cadrul instituţiei. 

 

 
e) rapoartele anterioare ale 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire şi ale domeniilor de 
activitate din cadrul instituţiei. 

Comisia Juridică 
 
 
 
 
Nemodificat 

46.  

 

------------------------- 

45. La art. 29 7 ,  după alineatul 
(4), se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
 
(1) În cazul efectuării de vizite de 
către Mecanismul Naţional de 
Prevenire în locurile de detenţie în 
care sunt instituţionalizaţi copii, 
tineri, persoane vârstnice şi 
persoane cu handicap, la efectuarea 
vizitei pot participa şi reprezentanţi 
ai domeniului care monitorizează 
respectarea drepturilor categoriilor 
de persoane menţionate, din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului. 

După alineatul (4) al articolului 
29 7  se introduce un nou 
alineat, alin. (5), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Art. 298 
 

46. Articolul 298 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Articolul 298 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

- pentru 
respectarea 
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(1) Instituţiile 
vizitate sunt obligate 
să pună la dispoziţia 
reprezentanţilor 
echipei de vizitare, 
în condiţiile legii, 
înainte, în timpul sau 
după efectuarea 
vizitei, orice 
documente sau 
informaţii care se 
află la dispoziţia lor 
sau pe care le pot 
procura, solicitate de 
aceştia în scopul 
îndeplinirii 
atribuţiilor legale. 
 
(2) Conducerea 
locurilor de detenţie 
vizitate este obligată 
să acorde asistenţă şi 
să se întâlnească cu 
membrii echipei de 
vizitare, în vederea 
realizării scopului 
vizitei. 
 

 
Art. 298 
(1) Instituţiile  vizitate sunt 
obligate să pună la dispoziţia 
reprezentanţilor echipei de vizitare, 
în condiţiile legii, înainte, în timpul 
sau după efectuarea vizitei, orice 
documente sau informaţii care se 
află la dispoziţia lor sau pe care le 
pot procura, solicitate de aceştia în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. 
In timpul vizitei, la solicitarea 
membrilor echipei de vizitare, 
instituţiile în cauză vor înmâna 
documentele solicitate, inclusiv 
cele din dosarele personale. 
 
 
(2) Conducerea  locurilor de 
detenţie vizitate este obligată să 
acorde asistenţă şi să se întâlnească 
cu membrii echipei de vizitare, în 
vederea realizării scopului vizitei. 
Membrii echipei de vizitare 
prezintă dovada împuternicirii de 
către Avocatul Poporului a 
efectuării vizitelor şi nu vor fi 
supuşi percheziţiilor corporale cu 
ocazia vizitării locurilor de 
detenţie sau măsurilor de control. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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48.  
 
Art. 299 
 
 
(6) Pentru 
desfăşurarea 
întrevederilor cu 
persoane care nu 
înţeleg sau nu 
vorbesc limba 
română se va asigura 
prezenţa unui 
interpret, costurile 
interpretării fiind 
suportate din 
fondurile alocate 
activităţii 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie. 
 

47. Articolul 299 alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(6) Pentru desfăşurarea întrevederilor 
cu persoane care nu înţeleg sau nu 
vorbesc limba română se va asigura 
prezenţa unui interpret, costurile 
interpretării fiind suportate din 
fondurile alocate activităţii 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire. 

Alineatul (6) al articolului 299 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 

49.  
Art. 2910 

 

 
Nicio persoană nu 
poate fi trasă la 
răspundere pentru 
informaţiile 
comunicate 
membrilor echipei de 

48. Articolul 2910 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
(1) Nicio persoană nu 
poate fi trasă la răspundere pentru 
informaţiile comunicate membrilor 
echipelor de vizitare. Nicio 
autoritate şi niciun funcţionar nu 
va dispune, aplica, permite ori 
tolera vreo sancţiune împotriva 

Articolul 2910 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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vizitare. 
 

vreunei persoane sau organizaţii 
pentru fapta de a fi comunicat 
membrilor echipei de vizitare 
orice informaţie. Niciuna dintre 
aceste persoane sau organizaţii nu 
poate fi prejudiciată în vreun alt 
mod. 
 
(2) Mecanismul Naţional de 
Prevenire va îndruma persoanele 
ce pot fi eventual supuse la 
represalii ulterior desfăşurării 
vizitei să se adreseze domeniilor 
instituţiei Avocatul Poporului, în 
funcţie de tipul locului de detenţie 
sau autorităţilor competente în 
funcţie de natura represaliilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

50.  

Art. 2911 

 
(2) Raportul de 
vizită se întocmeşte 
de către membrii 
echipei de vizitare în 
termen de maximum 
30 de zile de la data 
finalizării acesteia 
şi este aprobat de 
Avocatul 
Poporului. 

49. Articolul 2911 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Raportul de vizită se întocmeşte 
de către membrii echipei de vizitare 
în termen de 30 de zile de la data 
finalizării vizitei, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia cu 30 de zile de 
către adjunctul Avocatul 
Poporului pentru motive 
întemeiate. Raportul de vizită 
este avizat de adjunctul 
Avocatului Poporului care 

Alineatul (2) al articolului 2911 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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 coordonează Mecanismul 
Naţional de Prevenire şi aprobat 
de Avocatul Poporului. 

51.  
 
Art. 2912 

 
(2) Pentru motive 
întemeiate, termenul 
de 30 de zile 
prevăzut la alin. (1) 
poate fi prelungit cu 
încă 30 de zile, cu 
aprobarea 
adjunctului 
Avocatului 
Poporului pentru 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie. 
 
(3) În cazul în care 
instituţia vizată nu se 
conformează, 
Avocatul Poporului 
sau, după caz, 
adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 

50. Articolul 2912 alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Pentru motive întemeiate, 
termenul de 30 de zile prevăzut la 
alin. (1) poate fi prelungit cu încă 
30 de zile, cu aprobarea adjunctului 
Avocatului Poporului pentru 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire. 
 

 

 

 

 

(3) În cazul în care instituţia vizată 
nu se conformează, Avocatul 
Poporului sau, după caz, adjunctul 
Avocatului Poporului care 
coordonează Mecanismul Naţional 
de Prevenire va informa asupra 
acestui aspect autoritatea ierarhic 
superioară ori autoritatea 

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
2912 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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în locurile de 
detenţie va informa 
asupra acestui aspect 
autoritatea ierarhic 
superioară ori 
autoritatea 
administraţiei 
publice locale sau 
centrale care a emis 
autorizaţia de 
funcţionare, în cazul 
locurilor de detenţie 
private, şi poate 
acţiona potrivit 
prevederilor 
prezentei legi şi ale 
Regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare al 
instituţiei Avocatului 
Poporului. 
 

administraţiei publice locale sau 
centrale care a emis autorizaţia de 
funcţionare, în cazul locurilor de 
detenţie private, şi poate acţiona 
potrivit prevederilor prezentei legi şi 
ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al instituţiei Avocatului 
Poporului. 

52.  

Art. 2915 

Avocatul Poporului 
are obligaţia de a 
sesiza de îndată 
organele judiciare 
atunci când, în 
exercitarea 
atribuţiilor sale, 

51. Articolul 2915 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 2915 Avocatul Poporului sau 
adjunctul care coordonează 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire, după caz, are obligaţia 
de a sesiza de îndată organele 
judiciare atunci când, în exercitarea 
atribuţiilor sale, constată existenţa 

Articolul 2915 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
Nemodificat 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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constată existenţa 
unor indicii privind 
săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea 
penală. 
 

unor indicii privind săvârşirea unor 
fapte prevăzute de legea penală. 

  

 

Art.  2916 

(1) Adjunctul 
Avocatului 
Poporului pentru 
Domeniul privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie elaborează 
proiectul raportului 
anual privind 
activitatea 
domeniului, parte 
componentă a 
raportului anual al 
instituţiei Avocatul 
Poporului, pe care îl 
supune spre aprobare 
Avocatului 
Poporului. 
 
(3) Raportul anual 
cuprinde: analiza şi 

52. Articolul 2916 alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
(1) Mecanismul Naţional de 
Prevenire elaborează raportul anual 
privind activitatea sa, distinct de 
raportul anual al instituţiei Avocatul 
Poporului. Raportul se aprobă de 
Avocatul Poporului şi este înaintat 
Parlamentului, în condiţiile art. 5 
din prezenta lege. 

 
 
(2) Raportul anual 
cuprinde: analiza şi concluziile 
vizitelor desfăşurate pe parcursul 
acelui an; propunerile şi 
recomandările formulate; măsurile 
luate de autorităţile naţionale cu 
privire la acestea; propuneri de 
îmbunătăţire a cadrului legislativ în 
domeniul de activitate, precum şi 
orice alte date sau informaţii 
relevante pentru activitatea 

“23. Articolul 2916 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:” 

 
Art.2916 

(1) Mecanismul Naţional de 
Prevenire elaborează raportul 
anual privind activitatea sa, 
distinct de raportul anual al 
instituţiei Avocatul Poporului. 
Raportul se aprobă de Avocatul 
Poporului şi este înaintat 
Parlamentului, în condiţiile art. 5 
din prezenta lege. 
 

(2) Raportul anual cuprinde: 
analiza şi concluziile vizitelor 
desfăşurate pe parcursul acelui 
an; propunerile şi recomandările 
formulate; măsurile luate de 
autorităţile naţionale cu privire la 
acestea; propuneri de 
îmbunătăţire a cadrului legislativ 
în domeniul de activitate, precum 
şi orice alte date sau informaţii 
relevante pentru activitatea 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 
- pentru 
rigoare 
normativă se 
va modifica 
în întregime 
art.2916; 
- se va 
reformula 
partea 
introductivă; 
 
- întrucât la 
pct.53 se 
abrogă 
alin.(3) al 
aceluiaşi 
articol. 
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concluziile vizitelor 
desfăşurate pe 
parcursul acelui an; 
propunerile şi 
recomandările 
formulate; măsurile 
luate de autorităţile 
naţionale cu privire 
la acestea; propuneri 
de îmbunătăţire a 
cadrului legislativ în 
domeniul de 
activitate, precum şi 
orice alte date sau 
informaţii relevante 
pentru activitatea 
Domeniului privind 
prevenirea torturii 
în locurile de 
detenţie. 
 
 

Mecanismului National de 
Prevenire. 

 

Mecanismului Na�ional de 
Prevenire. 

Aprobat: 
Comisia Juridică 

53. Art.  2916 

(3) Raportul de 
activitate a 
Domeniului privind 
prevenirea torturii în 
locurile de detenţie 
este parte 
componentă a 
Raportului anual pe 
care Avocatul 

 
53. Articolul 2916 alineatul (3) se 
abrogă. 

 

 
 
“24. Se elimină.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

 
- întrucât s-a 
reformulat 
partea 
introductivă 
de la pct.53. 
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Poporului îl prezintă 
în şedinţa comună a 
celor două Camere 
ale Parlamentului. 

54.  

Art. 2917 

 
În exercitarea 
atribuţiilor sale, 
Avocatul Poporului 
sau, după caz, 
adjunctul 
Avocatului 
Poporului pentru 
prevenirea torturii 
menţine legătura cu 
Subcomitetul de 
prevenire a torturii, 
trimite acestuia 
informaţii şi se 
întâlneşte cu 
membrii acestuia. 
 

54. Articolul 2917 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

În exercitarea atribuţiilor sale, 
Avocatul Poporului sau după caz, 
adjunctul care coordonează 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire menţine legătura cu 
Subcomitetul de prevenire a torturii, 
trimite acestuia informaţii şi se 
întâlneşte cu membrii acestuia. 

“24. Articolul 2917 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Art.2917  
 
În exercitarea atribuţiilor sale, 
Avocatul Poporului sau după 
caz, adjunctul care coordonează 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire menţine legătura cu 
Subcomitetul de prevenire a 
torturii, trimite acestuia 
informaţii şi se întâlneşte cu 
membrii acestuia. 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 

55.  

Art. 2919 

Finanţarea 
cheltuielilor curente 
şi de capital ale 
activităţii de 
prevenire a torturii 

55. Articolul 2919 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 2919 (1) Finanţarea cheltuielilor 
de personal, curente şi de capital 
ale Mecanismului Naţional de 
Prevenire se asigură de la bugetul 
de stat, fiind parte integrantă din 

“25. Articolul 2919 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:” 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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şi a tratamentelor 
cu cruzime, 
inumane sau 
degradante se 
asigură de la bugetul 
de stat, iar fondurile 
destinate acestuia 
fac parte din 
bugetul instituţiei 
Avocatul Poporului. 

bugetul instituţiei Avocatul 
Poporului. 

 
(2) Bugetul anual al Mecanismului 
Naţional de Prevenire se propune, 
elaborează şi avizează de către 
adjunctul Avocatului Poporului care 
coordonează Mecanismul Naţional 
de Prevenire şi se aprobă de 
Avocatul Poporului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Remunerarea şi acordarea 
sporurilor cuvenite membrilor 
echipelor de vizită din cadrul 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire se fac în condiţiile 
stabilite de legislaţia incidenţă în 
materie. 

 
 
 
 
(2) Bugetul anual al 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire se propune �i 
elaborează de către adjunctul 
Avocatului Poporului care 
coordonează Mecanismul 
Naţional de Prevenire şi se 
aprobă de Avocatul Poporului. 
 
Autor: 
Ministerul Justi�iei 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
 
 
Nemodificat 

56.  

Art.31 

56. Articolul 31 alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
31 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
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(1) Pe durata 
exercitării 
mandatului, 
Avocatul Poporului 
poate fi urmărit şi 
trimis în judecată 
penală pentru fapte, 
altele decât cele 
prevăzute la art. 30, 
dar nu poate fi 
reţinut, 
percheziţionat, 
arestat la domiciliu 
sau arestat preventiv 
fără încuviinţarea 
preşedinţilor celor 
două Camere ale 
Parlamentului. 
 
(2) Adjuncţii 
Avocatului 
Poporului pot fi 
urmăriţi şi trimişi în 
judecată penală 
pentru fapte, altele 
decât cele prevăzute 
la art. 30, dar nu pot 
fi reţinuţi, 
percheziţionaţi, 
arestaţi la domiciliu 
sau arestaţi preventiv 

(1) Pe durata exercitării 
mandatului, Avocatul Poporului 
poate fi urmărit şi trimis în judecată 
penală pentru fapte, altele decât cele 
prevăzute la art. 30, dar nu poate fi 
reţinut, percheziţionat, arestat la 
domiciliu sau arestat preventiv fară 
încuviinţarea birourilor 
permanente ale celor două Camere 
ale Parlamentului. 
 
 

 

 

 

(2) Adjuncţii Avocatului Poporului 
pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată 
penală pentru fapte, altele decât cele 
prevăzute la art. 30, dar nu pot fi 
reţinuţi, percheziţionaţi, arestaţi la 
domiciliu sau arestaţi preventiv fară 
încuviinţarea preşedinţilor celor 
două Camere ale Parlamentului. 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

legislativă; 
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fără înştiinţarea 
prealabilă a 
Avocatului 
Poporului. 
 

57.  
Art.32 
 
(2)Incompatibilităţi
le prevăzute la alin. 
(1) se aplică şi 
personalului cu 
funcţii de 
conducere şi de 
execuţie de 
specialitate. 
 

57. Articolul 32 alineatul (2) se 
abrogă. 

 

“26. Alineatul (2) al articolului 32 
se abrogă.” 

 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
 

58.  

 

 

 

------------------------- 

58. După articolul 32 se introduce un 
nou articol, articolul 321 cu 
următorul cuprins: 
 

Art. 321 Membrii Mecanismului 
Naţional de Prevenire vor beneficia 
de toate imunităţile necesare 
pentru exercitarea independentă a 
atribuţiilor acestora. 

 

“27. După articolul 32 se 
introduce un nou articol, art. 321 
cu următorul cuprins:” 
 

Art. 321 - (1) În exercitarea 
atributiilor, membrii 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire vor beneficia 
necondi�ionat de garan�iile 
�i de sprijinul autorită�ilor.   

 
Autor: 
Comisia Juridică 

OBSERVATIE 
CSM: 
Prevederile 
propuse au un 
caracter 
extrem de 
general si vor 
ridica 
dificultati cu 
ocazia 
aplicarii 
practice, 
nespecificand
u-se care sunt 
acestea si in 
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Aprobat: 
Comisia Juridică 

ce constau. 
Aceste 
imunitati 
trebuie 
prevazute in 
mod expres 
sau sa se 
realizeze o 
trimitere 
expresa la 
actul 
normativ si la 
articolele care 
le stabilesc. 
 
Consiliul  
Legislativ 
sugerează 
revederea şi 
reformularea 
sintagmei vor 
beneficia de 
toate 
imunităţile, 
pentru 
previzibilitate
a normei. 
 
  

59.  

 

59. Denumirea şi cuprinsul 
CAPITOLULUI VI: Serviciile 
instituţiei Avocatul Poporului se va 

“28. Titlul Capitolului VI se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
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CAPITOLUL VI: 

Serviciile instituţiei 

Avocatul Poporului 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 33 
Structura 
organizatorică, statul 
de funcţii şi numărul 
de personal necesar 
activităţii instituţiei 
se aprobă de 
Avocatul Poporului, 
în limita bugetului 
anual. 
Art. 331 
În cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului 
se organizează, pe 
lângă domeniile de 
activitate, 

modifica în CAPITOLUL VI: 
Structura organizatorică, statutul 
personalului instituţiei Avocatul 
Poporului şi incompatibilităţile, şi va 
avea următorul cuprins: 

 

 

 

SECTTIUNEA 1: Structura 
organizatorica 
 
 
 
Art.33 
Structura organizatorica, statul de 
funcţii şi numărul de personal 
necesar activităţii instituţiei se 
aprobă prin ordin de Avocatul 
Poporului, în limita bugetului anual. 
 
 
 
Art.331 
(1) Instituţia Avocatul Poporului are 
urmatoarea structura organizatorica:  
 

A. Structura centrala: 
1. Domeniile de activitate, 
coordonate de adjunctii Avocatului 

“CAPITOLUL VI 
Structura organizatorică, statutul 

personalului instituţiei Avocatul 
Poporului şi incompatibilităţile”” 

 
“După titlul Capitolului VI se 
introduce un nou titlu, titlul 
Secţiunii 1, cu următorul 
cuprins: 
 

“Secţiunea 1 
Structura organizatorică”” 

 
“Articolul 33 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art.33. - Structura 
organizatorică, statul de funcţii si 
numărul de personal necesar 
activităţii instituţiei se aprobă 
prin ordin de Avocatul Poporului, 
in limita bugetului anual.” 
 
 
“Articolul 331 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 331. - (1) Instituţia 
Avocatul Poporului are 
următoarea structură 
organizatorică:  

A. Structura centrală: 

tehnică 
legislativă; 
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următoarele: 
a) Serviciul 
contencios 
constituţional, recurs 
în interesul legii, 
contencios 
administrativ şi 
juridic, analiză acte 
normative, relaţii 
externe şi 
comunicare, în 
subordinea directă a 
Avocatului 
Poporului, condus de 
un şef serviciu, care 
coordonează: Biroul 
contencios 
constituţional şi 
recurs în interesul 
legii, Biroul 
contencios 
administrativ şi 
juridic şi Biroul 
analiză acte 
normative, relaţii 
externe şi 
comunicare. 
b) Biroul financiar, 
salarizare şi resurse 
umane şi Biroul 
administrativ. 
Directorul 

Poporului: 
a) Domeniul drepturilor omului, 
egalitate de sanse intre barbati si 
femei, culte religioase si minoritati 
nationale; 
b) Domeniul drepturile copilului, ale 
familiei, tinerilor, pensionarilor, 
persoanelor cu handicap; 
c) Domeniul armată, justiţie, poliţie, 
penitenciare; 
d) Domeniul proprietate, muncă, 
protecţie socială, impozite şi taxe. 
 
 
 
2. Mecanismul Naţional de 
Prevenire, ca structură autonomă în 
cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului, coordonat de un adjunct 
al Avocatului Poporului. 
 
3. Direcţia contencios constituţional, 
contencios administrativ, juridic şi 
analiză acte normative, coordonată 
de un director, în subordinea directă 
a Avocatului Poporului, formată 
din: 
a) Biroul contencios constituţional şi 
recurs în interesul legii; 
b) Biroul contencios administrativ şi 
juridic; 
c) Biroul analiză acte normative, 

1. Domeniile de activitate, 
coordonate de adjuncţii 
Avocatului Poporului: 
a) Domeniul drepturilor omului, 
egalitate de şanse intre bărbaţi si 
femei, culte religioase si 
minorităţi naţionale; 
b) Domeniul drepturile copilului, 
ale familiei, tinerilor, 
pensionarilor, persoanelor cu 
handicap; 
c) Domeniul armată, justiţie, 
poliţie, penitenciare; 
d) Domeniul proprietate, muncă, 
protecţie socială, impozite şi taxe.
 
2. Mecanismul Naţional de 
Prevenire, ca structură autonomă 
în cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului, coordonat de un 
adjunct al Avocatului Poporului. 
 
3. Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză 
acte normative, coordonată de un 
director, în subordinea directă a 
Avocatului Poporului, formată 
din: 
a) Biroul contencios 
constituţional şi recurs în 
interesul legii; 
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coordonator îndrumă 
şi răspunde de 
activitatea Biroului 
financiar, salarizare 
şi resurse umane şi a 
Biroului 
administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relaţii externe şi comunicare; 
 
 
 
4. Cabinetul Avocatului Poporului, 
în subordinea directă a Avocatului 
Poporului; 
 
5. Audit, în subordinea directă a 
Avocatului Poporului; 
 
6. Directorul coordonator în 
subordinea căruia se află: 
a) Biroul financiar, salarizare şi 
resurse umane; 
b) Biroul administrativ. 
 
 
 
 
A. Structura teritorială: 
 
1. Birouri teritoriale; 
 
2. Centre zonale, care fac parte din 
structura Mecanismului Naţional de 
Prevenire. 

 
 
(2) În cadrul structurii 
organizatorice, prin ordin al 
Avocatului Poporului, se pot 

b) Biroul contencios administrativ 
şi juridic; 
c) Biroul analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare; 
 
4. Cabinetul Avocatului 
Poporului, în subordinea directă a 
Avocatului Poporului; 
 
5. Audit, în subordinea directă a 
Avocatului Poporului; 
 
6. Biroul financiar, salarizare şi 
resurse umane �i 
7. Biroul administrativ, în 
subordinea directorului 
coordonator. 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
A. Structura teritorială: 
 
1. Birouri teritoriale; 
 
2. Centre zonale, care fac parte 
din structura Mecanismului 
Naţional de Prevenire. 

 
 
(2) În cadrul structurii 
organizatorice, prin ordin al 

 
 
 
 
 
 
 
 
- trebuie 
precizat 
nivelul la 
care este 
organizat 
Auditul. 
- la pct.6 
trebuie 
eliminat 
“directorul 
coordonator”
(care nu este 
o structură). 
 
Consiliul 
Legislativ 
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organiza direcţii, servicii, birouri, 
alte categorii de compartimente sau 
comisii cu activitate temporară, 
stabilindu-se numărul posturilor de 
conducere, atribuţiile, precum şi 
personalul necesar pentru fiecare 
compartiment, în raport cu 
competenţa instituţiei. 
 
 
(3) Modul de organizare şi 
funcţionare al structurilor din cadrul 
instituţiei Avocatului Poporului, 
numărul de posturi şi atribuţiile 
acestora se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin ordin al 
Avocatului Poporului, în limitele 
prezentei legi. 
 
(3) Cabinetul Avocatului Poporului 
este organizat prin ordin al 
Avocatului Poporului în baza 
prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 32/1998 privind organizarea 
cabinetului demnitarului din 
administraţia publică centrală, cu 
modificările si completarile 
ulterioare. 
 
 
 

Avocatului Poporului, se pot 
organiza direcţii, servicii, birouri, 
alte categorii de compartimente 
sau comisii cu activitate 
temporară, stabilindu-se numărul 
posturilor de conducere, 
atribuţiile, precum şi personalul 
necesar pentru fiecare 
compartiment, în raport cu 
competenţa instituţiei. 
 
(3) Modul de organizare şi 
funcţionare al structurilor din 
cadrul instituţiei Avocatului 
Poporului, numărul de posturi şi 
atribuţiile acestora se stabilesc 
prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare, aprobat prin ordin 
al Avocatului Poporului, în 
limitele prezentei legi. 
 
(4) Cabinetul Avocatului 
Poporului este organizat prin 
ordin al Avocatului Poporului în 
baza prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 32/1998 privind 
organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia 
publică centrală, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.760/2001, cu modificările si 
completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pentru o 
corectă 
informare 
juridică 
asupra actului 
normativ din 
norma de 
trimitere; 
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SECTIUNEA 2: Statutul 
personalului institutiei Avocatul 
Poporului 
 
 
 
 
Art.332 
 
(1) Activitatea desfăşurată de 
personalul de conducere şi de 
execuţie de specialitate cu studii 
juridice în cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului constituie vechime în 
specialitatea studiilor absolvite şi în 
magistratură, în condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
“După articolul 331 se 
introduce un nou titlu, titlul 
Secţiunii a 2-a, cu următorul 
cuprins:  
 

SECTIUNEA a 2-a  
 Statutul personalului instituţiei 

Avocatul Poporului” 
 
“După titlul Secţiunii a 2-a se 
introduce trei noi articole, 
art.332 – 334, cu următorul 
cuprins: 
 
(3) “Art.332 – (1) Activitatea 
desfăşurată de personalul de 
conducere şi de execuţie de 
specialitate cu studii juridice în 
cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului constituie vechime în 
specialitatea studiilor absolvite şi 
în magistratură, în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile art. 86 
din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVATIE 
CSM: 
Referitor la 
propunerea 
de 
introducere a 
unui nou 
articol, 
respectiv a 
art.332, 
reglementare
a nu poate fi 
promovată în 
forma în care 
a fost 
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(2) Personalul de conducere şi de 
execuţie de altă specialitate decât 
cea juridică din cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului beneficiază de 
vechime în specialitatea studiilor 
absolvite. 
 
Art.333 

 
(1) Personalul instituţiei Avocatul 
Poporului îşi desfăşoară activitatea 
în baza contractului individual de 
muncă şi este asimilat ca rang, 
salarizare şi condiţii de pensionare 
cu funcţionarii publici parlamentari, 
beneficiind în mod corespunzător de 
toate drepturile şi având toate 
obligaţiile acestora. Salarizarea 
personalului din cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului se face la 
nivelul prevăzut de lege pentru 
personalul din aparatul 
Parlamentului. 
 
(2) Prin personalul instituţiei 
Avocatului Poporului se înţelege 
personalul de conducere, personalul 
de execuţie de specialitate şi 
personalul administrativ, salarizat, 
potrivit legii. 
 
(3) Întreg personalul beneficiază de 

 
(2) Personalul de conducere şi de 
execuţie de altă specialitate decât 
cea juridică din cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului beneficiază 
de vechime în specialitatea 
studiilor absolvite. 
 
Art.333. – (1) Personalul 
instituţiei Avocatul Poporului îşi 
desfăşoară activitatea în baza 
contractului individual de muncă 
şi este asimilat ca rang, salarizare 
şi condiţii de pensionare cu 
funcţionarii publici parlamentari, 
beneficiind în mod corespunzător 
de toate drepturile şi având toate 
obligaţiile acestora. Salarizarea 
personalului din cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului se face la 
nivelul prevăzut de lege pentru 
personalul din aparatul 
Parlamentului. 
 
(2) Prin personalul instituţiei 
Avocatului Poporului se înţelege 
personalul de conducere, 
personalul de execuţie de 
specialitate şi personalul 
administrativ, salarizat, potrivit 
legii. 
 

prezentată, 
conţinutul 
acesteia fiind 
imprecis şi 
neclar. Nu 
este 
pronunţată 
utilitatea unei 
astfel de 
intervenţii 
legislative. 
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sporuri sau alte adaosuri salariale 
stabilite potrivit legii, calculate la 
salariul de bază lunar brut de 
încadrare corespunzător funcţiei în 
care sunt încadraţi. 
 
(4) Personalul care efectuează vizite 
sau anchete în spaţii unde există 
factori cu grad de pericol ridicat ce 
pot afecta sănătatea şi integritatea 
fizică şi psihică beneficiază de 
sporurile prevăzute de lege pentru 
personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în acele spaţii, 
proporţional cu orele efectuate în 
locurile respective. 
 
 
(5) Personalului din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului, 
nominalizat în echipele de proiecte 
finanţate din fonduri comunitare 
nerambursabile postaderare, precum 
şi din împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat 
rambursabile sau nerambursabile, îi 
sunt aplicabile prevederile art. 34 
din Legea nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, modificată 
şi completată. 
 

(3) Întreg personalul beneficiază 
de sporuri sau alte adaosuri 
salariale stabilite potrivit legii, 
calculate la salariul de bază lunar 
brut de încadrare corespunzător 
funcţiei în care sunt încadraţi. 
 
(4) Personalul care efectuează 
vizite sau anchete în spaţii unde 
există factori cu grad de pericol 
ridicat ce pot afecta sănătatea şi 
integritatea fizică şi psihică 
beneficiază de sporurile 
prevăzute de lege pentru 
personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în acele spaţii, 
proporţional cu orele efectuate în 
locurile respective. 
 
(5) Personalului din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului, 
nominalizat în echipele de 
proiecte finanţate din fonduri 
comunitare nerambursabile 
postaderare, precum şi din 
împrumuturi externe contractate 
sau garantate de stat rambursabile 
sau nerambursabile, îi sunt 
aplicabile prevederile art. 34 din 
Legea nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pentru 
corectitudine
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Art.334 

(1) Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză acte 
normative este formată din: 
a) Biroul contencios constituţional şi 
recurs în interesul legii; 
b) Biroul contencios administrativ şi 
juridic; 
c) Biroul analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare; 
 
(2) Directorul coordonator îşi 
desfăşoară activitatea în subordinea 
directă a Avocatului Poporului. 
Directorul coordonator asigură 
pregătirea, organizarea şi 
coordonarea activităţilor Biroului 
financiar, salarizare şi resurse umane 
şi a Biroului administrativ şi 
răspunde de activitatea acestora. 
 
 
(3) Birourile sunt conduse de şefi de 
birou. 

 
 
Art.34 

modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
Art.334. – (1) Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză 
acte normative este formată din: 

a) Biroul contencios 
constituţional şi recurs în 
interesul legii; 
b) Biroul contencios administrativ 
şi juridic; 
c) Biroul analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare; 
 
(2) Directorul coordonator îşi 
desfăşoară activitatea în 
subordinea directă a Avocatului 
Poporului. Directorul 
coordonator asigură pregătirea, 
organizarea şi coordonarea 
activităţilor Biroului financiar, 
salarizare şi resurse umane şi a 
Biroului administrativ şi 
răspunde de activitatea acestora. 
 
(3) Birourile sunt conduse de şefi 
de birou. 
 

a redactării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- structura 
direcţiei este 
deja 
prevăzută la 
art.331, astfel 
că nu mai 
trebuie 
repetată, 
urmând ca 
alin.(1) să 
precizeze de 
cine este 
condusă 
această 
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Art.34  
 
Funcţiile de 
conducere şi de 

 
(1) Funcţiile de conducere şi de 
execuţie de specialitate din aparatul 
instituţiei Avocatul Poporului se 
ocupă prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii. 
 
(2) Condiţiile pentru ocuparea 
funcţiilor de conducere şi de 
execuţie de specialitate sunt stabilite 
prin ordin al Avocatului Poporului. 
 
(3) Trecerea de pe un 
post de conducere pe un post de 
execuţie vacant se face, prin ordin al 
Avocatului Poporului, la cererea, 
scrisă şi motivată, a celui care ocupă 
funcţia de conducere. 
 
(4) In situaţia în care se desfiinţează 
o funcţie de conducere ocupată, 
postul propriu al persoanei se 
transformă într-o funcţie de execuţie 
sau de conducere corespunzătoare 
studiilor şi condiţiilor de vechime 
ale acesteia, cu respectarea opţiunii 
persoanei al cărei post se 
desfiinţează. 
 
(5) La birourile teritoriale şi la 
centrele zonale ale instituţiei 
Avocatului Poporului, îşi desfăşoară 

“Articolul 34 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:” 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) La birourile teritoriale şi la 
centrele zonale ale instituţiei 
Avocatului Poporului, îşi 
desfăşoară activitatea personal 

direcţie. 
 
Consiliul 
Legislativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

73 

execuţie de 
specialitate din 
aparatul instituţiei 
Avocatul Poporului 
se ocupă prin 
concurs, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activitatea consilieri, experţi 
referenţi şi personal administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.341 
 
Personalului contractual din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului i se 
aplică incompatibilităţile şi 
interdicţiile stabilite prin Legea nr. 
7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar. 
 
 

contractual, avand func�iile de 
consilieri, experţi referenţi şi 
personal administrativ. 
 
Autor: 
Ministerul Justi�iei 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 
 
“După articolul 34 se introduce 
un nou articol, art. 341, cu 
următorul cuprins:” 
 
Art.341 
 
Personalului contractual din 
cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului i se aplică 
incompatibilităţile şi interdicţiile 
stabilite prin Legea nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pentru o 
completă 
informare 
juridică 
asupra actului 
normativ. 

60. Art.35 

Încălcarea 

 
-------------------------------------------- 

 
“29. Articolul 35 se abrogă.” 

Din 
redactarea 
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prevederilor 
prezentei legi sau 
ale Regulamentului 
de organizare şi 
funcţionare a 
instituţiei Avocatul 
Poporului de către 
personalul acesteia 
atrage răspunderea 
penală, disciplinară 
sau administrativă, 
după caz. 
Răspunderea 
disciplinară se 
stabileşte conform 
Regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare a 
instituţiei Avocatul 
Poporului. 
 

 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

propusă la 
actualul 
pct.59 rezultă 
că s-a avut în 
vedere 
abrogarea 
art.35 din 
lege, întrucât 
acesta nu mai 
este redat în 
cuprinsul 
Capitolului 
VI. Dacă 
aceasta este 
intenţia 
iniţiatorilor, 
potrivit 
normelor de 
tehnică 
legislativă, 
abrogarea 
trebuie să 
facă obiectul 
unui punct 
distinct al 
proiectului. 
 

61.  

 

 

60. La articolul 36, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul 21, cu următorul cuprins: 
 

După alineatul (2) al articolului 
36, se introduce un nou alineat, 
alin. 21, cu următorul cuprins: 
 
 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă; 
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------------------------- (21)  Normativele de cheltuieli 
pentru protocol, deplasări în 
străinătate, dotări cu autoturisme şi 
consumul lunar de carburanţi se 
stabilesc prin ordin al Avocatului 
Poporului, în limita bugetului anual 
aprobat. 

 
Nemodificat 
 
 

62. Art. 36 

(4) 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 

 “30. La articolul 36, alin.(3) se 
modifică �i va avea următorul 
cuprins: 

Art.36 
 
(3) Adjuncţii Avocatului 
Poporului sunt numiţi pentru 
un mandat de 5 ani, mandat ce 
poate fi reînnoit o singură dată 
şi beneficiază de drepturi 
salariale egale cu cele ale 
judecătorilor Curţii  
Constituţionale, în condiţiile 
legii.” 
 
 
Autori: 
deputa�ii Vasile Varga �i 
Ciprian Nica 
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asimilate cu cele din 
aparatul 
Parlamentului. 
Adjuncţii Avocatului 
Poporului sunt 
numiţi pentru un 
mandat de 5 ani, 
mandat ce poate fi 
reînnoit o singură 
dată. 
(5)  

Aprobat: 

Comisia Juridică 

63.  
Art.36 
 
(31) Activitatea 
desfăşurată de 
personalul de 
execuţie de 
specialitate cu studii 
juridice în cadrul 
instituţiei Avocatul 
Poporului constituie 
vechime în 
specialitatea studiilor 
absolvite şi în 
magistratură, în 
condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile art. 86 
din Legea nr. 
303/2004 privind 
statutul judecătorilor 
şi procurorilor, 

61. Articolul 36 alineatele (3), (31) 
şi (32) se abrogă. 

 

“31. Alineatele (31) şi (32) ale 
articolului 36 se abrogă. ” 

 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

- din 
considerente 
de tehnică 
legislativă. 
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republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
 
(32) Personalul de 
conducere şi 
execuţie de altă 
specialitate decât cea 
juridică din cadrul 
instituţiei Avocatul 
Poporului 
beneficiază de 
vechime în 
specialitatea studiilor 
absolvite. 
 

64.  

Art. 36 

(6) Paza sediului 
instituţiei Avocatul 
Poporului se asigură, 
în mod gratuit, de 
către Jandarmeria 
Română. 
 

62. La articolul 36 alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(6) Paza sediului instituţiei Avocatul 
Poporului, a birourilor teritoriale 
şi a centrelor zonale ale instituţiei 
Avocatul Poporului se asigură, în 
mod gratuit, de către Jandarmeria 
Română. 

 
 
 
Nemodificat 

 

65.  

 

------------------------- 

 
 
 
-------------------------------------------- 

“32. După alineatul (6) al 
articolului 36 se introduc două 
noi alineate, alin.(7) şi (8), cu 
următorul cuprins:” 
 

- Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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(7) Adjuncţii Avocatului 
Poporului precum şi persoanele 
care au îndeplinit funcţia de 
adjunct al Avocatului Poporului, 
beneficiază, la data pensionării 
sau recalculării pensiei anterior 
stabilite, de pensie de serviciu, în 
cuantumul prevăzut de lege 
pentru magistraţi, aplicat la 
salariul brut din ultima lună, 
precum şi de drepturile prevăzute 
la art. 82-85 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul 
judecătorilor �i procurorilor, 
republicată, cu modificările �i 
completările ulterioare. 
 
(8) Pensiile de serviciu ale 
adjuncţilor Avocatului Poporului 
se actualizează ori de câte ori se 
majorează salariul brut lunar al 
adjuncţilor Avocatului Poporului 
în activitate. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie de 
serviciu mai mică, adjunctul 
Avocatului Poporului îşi 
păstrează pensia aflată în plată. 
 
Autori: 
deputa�ii Eugen Nicolicea, 
Vasile Varga �i Ciprian Nica 
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Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

66.  63. După articolul 37 se introduce 
un nou articol, articolul 371, cu 
următorul cuprins: 

Art. 371 (1) Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză acte 
normative se înfiinţează prin 
transformarea Serviciului contencios 
constituţional, recurs în interesul 
legii, contencios administrativ şi 
juridic, analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare. 

 
(2) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză acte 
normative preia structura 
organizatorică, întreg personalul de 
conducere şi de execuţie de 
specialitate al Serviciului contencios 
constituţional, recurs în interesul 
legii, contencios administrativ şi 
juridic, analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare, 
precum şi posturile existente, cu 
menţinerea funcţiilor specifice de 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

- dispoziţiile 
propuse 
pentru art.371 
nu se pot 
integra în 
actul 
normativ de 
bază, întrucât 
reprezintă 
norme care 
reglementeaz
ă o situaţie 
tranzitorie. 
Ele trebuie să 
facă obiectul 
unui articol 
distinct al 
proiectului, 
marcat ca art. 
II, urmând ca 
actualele art. 
II – IV să fie 
renumerotate. 
 
Consiliul 
Legislativ 
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natură contractuală. 
 

67.  

Art. 38 

Regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare a 
instituţiei Avocatul 
Poporului se aprobă 
de către birourile 
permanente ale 
Camerei 
Deputaţilor şi 
Senatului, la 
propunerea 
Avocatului 
Poporului. 
 

64. Articolul 38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 38 Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a instituţiei Avocatul 
Poporului se aprobă prin ordin de 
către Avocatul Poporului şi se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

68.   
 
--------------------------------------------------

„Art. II. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi se 
înfiinţează Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză 
acte normative, prin 
transformarea Serviciului 
contencios constituţional, recurs 
în interesul legii, contencios 
administrativ şi juridic, analiză 
acte normative, relaţii externe şi 
comunicare din cadrul instituţiei 
Avocatului Poporului. 

Solu�ia 
legislativă 
este 
justificată de 
transformarea 
Serviciului 
contencios 
constitu�ion
al, recurs în 
interesul 
legii, 
contencios 
administrativ 



 

 

 

81 

 
(2) Direcţia contencios 
constituţional, contencios 
administrativ, juridic şi analiză 
acte normative preia structura 
organizatorică, întreg personalul 
de conducere şi de execuţie de 
specialitate al Serviciului 
contencios constituţional, recurs 
în interesul legii, contencios 
administrativ şi juridic, analiză 
acte normative, relaţii externe şi 
comunicare, precum şi posturile 
existente, cu menţinerea 
funcţiilor specifice de natură 
contractuală.” 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

şi juridic, 
analiză acte 
normative, 
relaţii externe 
şi comunicare 
în Direc�ia 
contencios 
constitu�ion
al, contencios 
administrativ, 
juridic �i 
analiză acte 
normative, 
constituind o 
garan�ie 
pentru 
respectarea 
drepturilor 
personalului 
aflat în 
executarea 
unui contract 
individual de 
muncă pe 
durată 
nedeterminat
ă. O solu�ie 
legislativă 
similară se 
regăse�te în 
art. 12 din 
Ordonan�a 
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de urgen�ă a 
Guvernului 
nr. 41/2014 
privind 
înfiin�area, 
organizarea 
�i 
func�ionarea 
Agen�iei 
pentru 
Finan�area 
Investi�iilor 
Rurale, prin 
reorganizarea 
Agen�iei de 
Plă�i pentru 
Dezvoltare 
�i Pescuit. 

69.  Art. II. 
Alineatul (3) al articolului 1 din Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ se modifică şi 
completează după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Art. III. - Alineatul (3) al 
articolului 1 din   Legea 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I 
nr.1154 din 7 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  se modifică şi va avea 
următorul cuprins:” 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

- se 
renumeroteaz
ă ca urmare a 
introducerii 
textului de la 
pct.63 din 
proiect ca art. 
II. 
- intervenţia 
vizează 
modificarea 
unui singur 
element 
structural al 
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(3) Avocatul Poporului, în urma 
controlului realizat, potrivit legii 
sale organice, dacă apreciază că 
ilegalitatea actului sau refuzul 
autorităţii administrative de a-şi 
realiza atribuţiile legale nu poate fi 
înlăturat decât prin justiţie, poate 
sesiza instanţa competentă de 
contencios administrativ de la 
domiciliul petentului. Petiţionarul 
dobândeşte de drept calitatea de 
reclamant, urmând a fi citat în 
această calitate. Dacă petiţionarul nu 
îşi însuşeşte acţiunea formulată de 
Avocatul Poporului la primul 
termen de judecată, instanţa de 
contencios administrativ anulează 
cererea. Avocatul Poporului are 
calitate procesuală activă în cererile 
adresate instanţei şi însuşite de 
petiţionar. 

 
 
 
 
 
Nemodificat 

actului de 
bază, în 
consecinţă, 
partea 
dispozitivă 
trebuie 
reformulată. 

70.  Art. III 

Sintagma “precum şi Avocatul 
Poporului” din cuprinsul 
alineatului (3) al articolului 16 din 
Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, se 

 
“Art. IV. – Alineatul (3) al 
articolului 16 din Legea privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi nr.8 din 
21 ianuarie 2016, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

OBSERVATIE 
CSM: 
Operaţiunea 
prin care se 
poate elimina 
sintagma 
propusă din 
cuprinsul 
art.16 alin.(3) 
o constituie 
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abrogă. “(3) În vederea îndeplinirii 
rolului care le revine prin 
Convenţie, instituţiile şi 
autorităţile publice prevăzute la 
art. 2 alin. (2), au obligaţia de a 
comunica fiecărui Punct de 
contact, la cerere, toate 
informaţiile şi datele solicitate.”
 
 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

modificarea 
acestor 
prevederi şi 
nu abrogarea 
sintagmei. 
- partea 
dispozitivă 
trebuie 
reformulată 
întrucât 
intervenţia 
preconizată 
vizează 
modificarea 
unui singur 
element 
structural. 

71.  Art. IV 

Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 277 din 15 
aprilie 2014, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numerotare. 

 

 
“Art. V. - Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare.” 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 

 
 
- pentru 
corectitudine
a redactării. 
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Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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