
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35 din 13 martie 1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. I. - Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată 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: 

 
  1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

      „2) Candidaţii vor fi audiaţi de comisiile juridice şi comisiile pentru 
drepturile omului din Camera Deputaţilor şi Senat. În vederea audierii, 
fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al 
Poporului. Candidaţii vor fi prezenţi la dezbateri.” 

 
2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
         „2) Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a 
încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, 



 2

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 şi comisiilor pentru 
drepturile omului ale celor două Camere ale Parlamentului.” 

 
 3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pe o durată de 5 ani 
de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la 
propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice şi comisiilor 
pentru drepturile omului ale celor două Camere ale Parlamentului. 
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei 
Avocatul Poporului.” 

 
4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11) cu următorul cuprins: 
      „11) Revocarea din funcţie a adjuncţilor Avocatului Poporului se face 

în aceleaşi condiţii de revocare a Avocatului Poporului.” 
 

Art. II. - Legea nr. 35 din 13 martie 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 modificările aduse prin prezenta lege, 
se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
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