
           

                                                                                                                                               
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ   
ŞI IMUNITĂŢI 

                                                        Bucureşti, 11 iunie 2018 
                                         Nr. Pl-x 1//2018 

 
 

                      RAPORT 
    asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 

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 Avocatul Poporului, 
precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, trimisă cu adresa nr. Pl-x 1 din 5 martie 2018, înregistrată cu nr. 
4c-11/153 din 6 martie 2018. 

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 Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, în scopul consolidării activităţii Avocatului Poporului de apărător al drepturilor omului în 
domeniul controlului constituţional şi al unificării practicii judiciare, prevăzând, în esenţă, garanţii suplimentare pentru 
Mecanismul de Prevenire a Torturii, o serie de mijloace suplimentare pentru apărarea drepturilor unor categorii vulnerabile, 
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reglementarea obligaţiei instituţiilor rezidenţiale de drept privat de a comunica sau, după caz, de a pune de îndată la dispoziţia 
instituţiei Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin, atunci când instituţia 
Avocatului Poporului investighează posibile încălcări ale drepturilor categoriilor vulnerabile. De asemenea, se urmăreşte 
consolidarea şi consacrarea importanţei activităţii Avocatului Poporului în domeniul controlului de constituţionalitate şi al 
unificării practicii judiciare. 

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, aviz motivat, conform adresei cu nr.661 din 
13 februarie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat nefavorabil propunerea 
legislativă, în şedinţa din 13 martie 2018, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/93/14.03.2018. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu amendamente, cu majoritate de 
voturi, în şedinţa din 13 martie 2018, conform adresei cu nr.4c-8/81/2018. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil propunerea legislativă, în şedinţa din 13 martie 2018, 
cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-7/183/19.03.2018. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate 
de voturi, în şedinţa din 27 martie 2018, conform adresei cu nr.4c-17/138/27.03.2018. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la acest proiect de act normativ. Termenul pentru 
aprobarea şi transmiterea punctului de vedere a fost data de 26 februarie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.110 din 
20 februarie 2018. Consiliul Legislativ semnalează faptul că la data de 19 februarie 2018 a avizat favorabil solicitarea de 
republicare a Legii nr.35/1997, recomandând ca modificarea legii cadru să se realizeze doar după ce va fi republicat actul 
normativ de bază sau abrogarea actualei reglementări şi înlocuirea sa cu o nouă reglementare în domeniu, conform 
prevederilor art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, deoarece prin intervenţiile legislative 
propuse prin prezentul proiect se afectează atât concepţia generală a actului cât şi caracterul unitar al acestuia. 

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 şedinţele din zilele de  
29 mai, 5 şi 11 iunie 2018. 

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 şi 

doamna Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului. 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 
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modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi 
pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 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, 
                               Eugen NICOLICEA      Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Consilier parlamentar,             Referent,  
Rodica Penescu             Dragoş Constantin Bucur 
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                Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
 crt. 

Text 
Legea nr.35/1997 şi 

Legea nr.8/2016 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/ 
Observaţii 

1.  Legea nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul 
Poporului 

 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, precum şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) din 
Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum 
şi pentru modificarea art. 16 
alin. (3) și (4) din Legea nr. 
8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi 
 

  

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 15 
aprilie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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. 181 din 27 februarie 
2018, se modifică şi se 
completează, după cum 
urmează: 

Legea nr. 35/1997 a 
fost republicată, după 
adoptarea Legii nr. 
9/2018. 
 

3.  
Art. 1 
 

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

1. Nemodificat 
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(1) Instituţia Avocatul 
Poporului are drept scop 
apărarea drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor fizice 
în raporturile acestora cu 
autorităţile publice. 
 

„Art.1. – (1) Avocatul 
Poporului are drept scop 
apărarea şi promovarea 
drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice în raporturile 
acestora cu autorităţile publice.” 
 

4.   
 
 
Art.1 
(2) Avocatul Poporului este 
instituţie naţională pentru 
promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, în sensul 
stabilit prin Rezoluţia 
Adunării Generale a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(ONU), nr.48/134 din 20 
decembrie 1993, prin care au 
fost adoptate Principiile de la 
Paris. 
 
 
 

2. La articolul 1, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins:  
„(11) Avocatul Poporului este 
instituţie naţională pentru 
promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, în sensul 
stabilit prin Rezoluţia Adunării 
Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU), 
nr.48/134 din 20 decembrie 
1993 prin care au fost adoptate 
Principiile de la Paris.” 
 

2. Se elimină. 
 
 
Amendament aprobat: 
Comisia pentru sănătate 
(Aviz nr.4c-8/81/2018) 
 
Comisia pentru muncă  
 (Aviz nr.4c-7/183/2018) 
 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Textul propus este în 
vigoare. 
 
MOTIVARE 
Comisia sănătate 
Aceste modificări sunt 
deja adoptate prin 
Legea nr.9/2018 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.35/1997 privind 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului 
 
MOTIVARE 
Comisia muncă 
Textul se regăseşte în 
Legea nr.9/2018 la 
pct.1, iar în Legea 
republicată în art.1 
alin.(2). 
 
Consiliul Legislativ 
Semnalăm că alin.(11) 
al art.1 există deja în 
structura actului 
normativ, fiind introdus 
prin Legea nr.9/2018, 
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într-o formă aproape 
identică cu norma 
propusă prin prezentul 
proiect. 

5.  
 
 
 
----------------------------------- 
 

3. La 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 

3. Se elimină.  
După republicarea 
legii, forma în 
vigoare a art. 2 nu 
mai conţine alin.11. 
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nr.109/2009, denumit în 
continuare Protocol opţional.” 

6.  
Art. 2  
 
(2) 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 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.Alineatul (2) al 
articolului 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„ (2)  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, 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 

 
 
 
Scrierea unitară a 
denumirii de 
Mecanism naţional 
de prevenire. 
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prin Legea nr.109/2009, 
denumit în continuare 
Protocol opţional.” 
Grupul PSD 

7.  
Articolul 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 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. 

 

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

4. 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 sprijin pentru 
exercitarea atribuţiilor sale. 
 
 
(2) Serviciile de tip rezidenţial 
organizate în condiţiile Legii 
nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor 

5. 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 acestei 
instituţii, cele referitoare la 
sesizările din oficiu, precum 
şi cele solicitate înainte, în 
timpul sau după efectuarea 
vizitelor anunţate sau 
inopinate pe care instituţia 
le realizează pentru 
îndeplinirea atribuţiilor 
specifice Mecanismului 
naţional de prevenire, 
acordându-i sprijin pentru 
exercitarea atribuţiilor sale. 
(2) Serviciile de tip 
rezidenţial, publice şi 
private, organizate în 
condiţiile Legii nr. 272/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
evitarea 
repetării 
sintagmei  
”instituţia 
Avocatul 
Poporului”. 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea 
trimiterii la 
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copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt 
obligate să permită accesul 
reprezentanţilor instituţiei 
Avocatul Poporului în locaţiile 
în care îşi desfăşoară activitatea 
şi 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.”  

privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare  şi ale Legii nr. 
292/2011 a asistenţei 
sociale, sunt obligate să 
permită accesul 
reprezentanţilor instituţiei 
Avocatul Poporului în 
locaţiile în care îşi 
desfăşoară activitatea şi  să 
comunice, sau după caz, să 
pună de îndată la dispoziţia 
acestora, în condiţiile legii, 
informaţiile, documentele 
sau actele pe care le deţin, 
atunci când Avocatul 
Poporului investighează 
posibile încălcări ale 
drepturilor persoanelor 
fizice, acordându-i sprijin 
pentru exercitarea 
atribuţiilor sale. Aceeaşi 
obligaţie revine instituţiilor 
menţionate şi în cazul în care 
instituţia Avocatul Poporului 

Legea nr. 
292/2011. 
 
Evitarea 
repetării. 
 
Necesitatea 
menţinerii 
permisiunii 
accesului la 
informaţiile, 
documentele 
sau actele pe 
care le deţin 
instituţiile 
vizate. 
 
Menţinerea 
prevederii din 
actuala formă a 
legii. 
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acţionează ca Mecanism 
naţional de prevenire. 
Grupul PSD 

 

8.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 5. – (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. 
 
 
 
 

6.Alineatul (1) al 
articolului 5 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 5. – (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 sau din oficiu 
se pot prezenta şi alte 
rapoarte. 
Grupul PSD 
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(2) Raportul anual vizează 
activitatea 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. 

     (2) Rapoartele anuale se 
înaintează Parlamentului până 
la data de 1 februarie a anului 
următor, în vederea dezbaterii 
acestora în şedinţa comună a 
celor două Camere. Rapoartele 
anuale se dau publicităţii.” 

(2) Nemodificat 

 

9. CAPITOLUL II: 
Mandatul Avocatului 
Poporului 

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

“CAPITOLUL II 

Avocatul Poporului” 

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

CAPITOLUL II 
Avocatul Poporului şi 

atribuţiile acestuia 
 

Necesitatea 
reglementării în 
acelaşi capitol a 
mandatului 
Avocatului 
Poporului şi a 
atribuţiilor sale. 

10.  

 

 

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

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

„(31) Până la numirea unui nou 
Avocat al Poporului, atribuţiile 
sale vor fi îndeplinite de unul 
dintre adjuncţii Avocatului 
Poporului, numit de birourile 
permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
Numirea noului Avocat al 
Poporului se va face în cel mult 

8. După alineatul (3) al 
articolului 9 se introduc 
două noi alineate, alin. (31 ) 
- (32), cu următorul 
cuprins:” 
 
„(31) Până la numirea unui 
nou Avocat al Poporului, 
atribuţiile sale vor fi 
îndeplinite de unul dintre 
adjuncţii Avocatului 
Poporului, desemnat de 
birourile permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi 

Consiliul 
Legislativ 
- pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă; 
 
- Se propune 
înlocuirea sintagmei 
numit cu sintagma 
desemnat. Se are în 
vedere faptul că 
numirea adjuncţilor 
este o instituţie 
distinctă, 
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90 de zile de la data apariţiei 
situaţiei care a generat încetarea 
mandatului înainte de termen. 
 
 
 
 
 
(32) Funcţia de Avocat al 
Poporului este asimilată ca rang 
şi salarizare cu funcţia de 
ministru.” 

Senatului. Numirea noului 
Avocat al Poporului se va 
face în cel mult 90 de zile 
de la data apariţiei situaţiei 
care a generat încetarea 
mandatului înainte de 
termen.” 
 
(32) Funcţia de Avocat al 
Poporului este asimilată ca 
rang cu funcţia de 
ministru, beneficiind în mod 
corespunzător de toate 
drepturile acestuia. 
Salarizarea Avocatului 
Poporului se face conform 
Anexei nr. IX: Funcţii de 
demnitate publică lit. B - 
Funcţii de demnitate publică 
numite - Coeficienţii 
corespunzători 
indemnizaţiilor persoanelor 
din cadrul organelor 
autorităţii publice numite în 
funcţii din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, iar 
pensionarea se face potrivit 
alin. (4) al art. 9 din prezenta 
lege. 
 

reglementată de 
art.11 alin.(1) din 
lege. 
 
Consiliul Economic 
şi Social 
(Avizul nefavorabil 
nr.661/13.02.2018) 
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Grupul PSD 
 

11. Articolul 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. 
 

8. La 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, republicată, 
cu modificările ulterioare. 
Pensia de serviciu astfel 
stabilită poate fi cumulată cu 
indemnizaţia pentru 
mandatul în curs de 
exercitare.” 

 

9. Alineatul (4)  al 
articolului 9 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
(4) Avocatul Poporului, 
precum şi persoanele care 
au exercitat funcţia de 
Avocat al 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, 
cu modificările ulterioare.  
Pensia de serviciu astfel 
stabilită poate fi cumulată cu 
indemnizaţia pentru 
mandatul în curs de 
exercitare.” 
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Grupul PSD 
12.  9. La articolul 9, după 

alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin. (41), cu 
următorul cuprins: 
 
„(41) Pensia de serviciu a 
Avocatului Poporului se 
actualizează în raport cu 
indemnizaţia judecătorilor 
Curţii Constituţionale şi se 
impozitează potrivit legii.” 

 
 
 
 
 
(41) Nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   
 
 
 
-------------------------------------- 

10.La articolul 9, după 
alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins: 
”(6) Dacă în funcţia de  
Avocat al Poporului este 
numit un judecător, un 
procuror, consilier juridic, o 
persoană care îndeplineşte 
alte funcţii asimilate sau o 
persoană din cadrul 
instituţiei Avocatul 
Poporului, rezervarea 
postului acestuia/acesteia 
este obligatorie.”  
 
Grupul PSD 

În prezent, art. 60  
alin. (1) din Legea 
35/1997, 
republicată 
prevede că: ”În 
situaţia în care în 
funcţia de Avocat al 
Poporului este ales 
un magistrat, 
rezervarea postului 
acestuia este 
obligatorie.” 
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14.  
 
 
 
 
----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Art. 91.- (1) Avocatul 
Poporului are următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează activitatea 
instituţiei Avocatul Poporului; 
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; 
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 

11. După articolul 9, se 
introduce un nou articol, 
art. 91, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. 91.- (1) Avocatul 
Poporului are următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează activitatea 
instituţiei Avocatul 
Poporului; 
b) coordonează activitatea 
Avocatului Copilului; 
c) coordonează activitatea 
Mecanismului naţional de 
prevenire, în exercitarea 
atribuţiilor specifice 
acestuia; 
d) 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; 
e) decide asupra petiţiilor 
formulate de persoanele 
fizice, inclusiv minori 
lezate prin încălcarea 
drepturilor sau libertăţilor 

MOTIVARE 
Comisia muncă 
 
Reglementarea se 
regăseşte în Legea 
nr.9/2018 la pct.6, 
iar în Legea 
republicată, în 
art.15. 
Consiliul Legislativ 
La Art. 91 alin. (1) 
se doreşte 
introducerea unui 
nou articol prin care 
să fie prevăzute 
atribuţiile 
Avocatului 
Poporului, urmând 
ca art.13, în care 
sunt reglementate în 
prezent aceste 
atribuţii, să fie 
abrogat. 
Soluţia aleasă 
trebuie reanalizată. 
Atribuţiile trebuie să 
se regăsească în 
capitolul intitulat ca 
atare şi nu în alt 
capitol. Locaţia 
propusă este greşită. 
Art.13, ce se 
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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) poate formula puncte de 
vedere, la cererea Curţii 
Constituţionale; 
h) poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ, în 
condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
i) poate cere înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să se 
pronunţe asupra problemelor de 
drept care au fost soluţionate 
diferit de instanţele 
judecătoreşti, prin hotărâri 
judecătoreşti definitive, pentru 
a se asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către 
toate instanţele judecătoreşti; 
j) poate formula cereri de 
chemare în judecată ori 

acestora de către autorităţile 
administraţiei publice; 
f)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; 
g)poate sesiza Curtea 
Constituţională cu privire la 
neconstituţionalitatea legilor, 
înainte de promulgarea 
acestora; 
h) poate sesiza direct Curtea 
Constituţională cu excepţia 
de neconstituţionalitate a 
legilor şi ordonanţelor; 
i)poate formula puncte de 
vedere, la cererea Curţii 
Constituţionale; 
j) poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ, în 
condiţiile Legii 
contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

propune a fi abrogat 
se află în locaţia 
corectă, la Capitolul 
IV, intitulat 
Atribuţiile 
Avocatului 
Poporului. 
Art. 91 propus ar 
urma să fie încadrat 
în cadrul Capitolului 
II, intitulat 
Mandatul 
Avocatului 
Poporului. 
În cazul în care se 
menţine soluţia 
actuală, proiectul ar 
trebui să cuprindă şi 
o normă de 
modificare a 
titlului Capitolului 
IV. 
 
- HOTĂRÂREA 
NR.803/2016 
Plenul Consiliul 
Superior al 
Magistraturii: 
 
Textul propus la 
lit. h), fără nici o 
altă precizare, este 
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plângeri penale şi poate 
reprezenta 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) poate formula cereri de 
chemare în judecată ori plângeri 
penale şi poate reprezenta în 
faţa instanţei de judecată, 
persoana vârstnică ori persoana 
cu dizabilităţi, dacă aceasta 
îndeplineşte, cumulativ, 
următoarele condiţii: nu are 
familie, nu deţine o locuinţă în 
proprietate şi nu se află în 
întreţinerea unei persoane; 
1) reprezintă instituţia Avocatul 
Poporului în faţa Camerei 
Deputaţilor, a Senatului şi a 
celorlalte autorităţi publice, 

k)poate cere Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să se 
pronunţe asupra problemelor 
de drept care au fost 
soluţionate diferit de 
instanţele judecătoreşti, prin 
hotărâri judecătoreşti 
definitive, pentru a se asigura 
interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de 
către toate instanţele 
judecătoreşti; 
l) poate formula cereri de 
chemare în judecată ori 
plângeri penale şi poate 
reprezenta 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 

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 că, dacă 
petiţionarul nu îşi 
însuşeşte acţiunea 
formulată de 
Avocatul Poporului 
la 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 
contenciosului 
administrativ. 
 
Observaţie a 
Consiliului 
Legislativ 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

România este parte; 
m) poate formula cereri de 
chemare în judecată ori 
plângeri penale şi poate 
reprezenta în faţa instanţei 
de judecată, persoana 
vârstnică ori persoana cu 
dizabilităţi, astfel cum sunt 
denumite de legile specifice 
dacă aceasta îndeplineşte, 
cumulativ, următoarele 
condiţii: nu are familie, nu 
deţine o locuinţă în 
proprietate şi nu se află în 
întreţinerea unei persoane; 
(n) coordonează activitatea 
de promovare şi protecţia 
drepturilor omului, în 
conformitate cu Principiile 
de la Paris, prin activităţi de 
informare si educaţie 
publică. 
(o) poate examina, la cerere 
sau din oficiu, legislaţia 
naţională, reglementările, 
practicile naţionale şi 
iniţiativele legislative cu 
privire la conformitatea 
acestora cu principiile 
fundamentale ale drepturilor 
omului, cu instrumentele şi 
standardele internaţionale, la 

Normele propuse la 
lit. j) şi lit. k) nu ar 
putea fi puse în 
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). 
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care România este parte şi 
face propuneri de armonizare 
a legislaţiei şi a practicilor 
naţionale, precum şi de 
adoptare a măsurilor 
necesare; 
(p) poate pregăti rapoarte 
privind situaţia naţională a 
drepturilor omului în 
general, privind orice 
încălcare a acestora;  
(q) poate formula 
recomandări privind 
încurajarea ratificării de către 
România a instrumentelor 
internaţionale şi de 
implementare a standardelor 
internaţionale din domeniul 
drepturilor omului; 
(r) monitorizează respectarea 
drepturilor omului la nivel 
naţional, precum şi 
implementarea de către 
autorităţile publice a 
recomandărilor şi 
propunerilor sale; 
(s) colaborează cu 
autorităţile naţionale cu 
atribuţii in domeniul 
drepturilor omului şi cu 
organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii 
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profesionale şi cu alte entităţi 
ale societăţii civile care 
activează în domeniu; 
ş) acreditează şi colaborează 
cu organizaţiile 
neguvernamentale în 
domeniul protecţiei 
drepturilor omului, inclusiv 
în baza unor contracte de 
prestări servicii, în temeiul 
unei proceduri stabilite 
prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
Avocatului Poporului;                 
(t) cooperează cu Organizaţia 
Naţiunilor Unite şi cu orice 
altă organizaţie din sistemul 
Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, cu instituţiile 
regionale şi instituţiile 
naţionale ale altor ţări, care 
au competenţe în domeniul 
protecţiei şi promovării 
drepturilor omului; 
popularizează documentele 
acestora si urmăreşte 
implementarea la nivel 
naţional a recomandărilor 
rezultate din activitatea 
acestor organizaţii; 
contribuie la rapoartele pe 
care Statele trebuie să le 
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transmită organelor şi 
comisiilor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi 
instituţiilor regionale, în 
conformitate cu obligaţiile 
care le revin în temeiul 
tratatelor; 
(ţ) realizează activităţi de 
informare a publicului cu 
privire la drepturile omului; 
poate contribui la formularea 
programelor de educaţie şi 
de cercetare în domeniul 
drepturilor omului şi poate 
participa la punerea acestora 
în practică, în şcoli, 
universităţi şi cercuri 
profesionale; aduce la 
cunoştinţa publicului 
recomandările si propunerile 
rezultate din activitatea sa. 
u) reprezintă instituţia 
Avocatul Poporului în faţa 
Camerei Deputaţilor, a 
Senatului şi a celorlalte 
autorităţi publice, precum şi 
în relaţiile cu persoanele 
fizice sau juridice; 
v) angajează salariaţii 
instituţiei Avocatul 
Poporului şi exercită dreptul 
de autoritate disciplinară 
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(2) Avocatul Poporului poate 
delega exercitarea acestor 
atribuţii adjuncţilor săi sau 
unor persoane cu funcţii de 
conducere din cadrul 
instituţiei.” 

asupra acestora; 
w) exercită funcţia de 
ordonator principal de 
credite, atribuţie pe care o 
poate delega cu respectarea 
prevederilor legale privind 
finanţele publice;  
x) îndeplineşte alte atribuţii 
prevăzute de lege. 
(2) Avocatul Poporului 
asigură apărarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului prin mijloace 
specifice prevăzute de 
prezenta lege prin Domeniul 
privind apărarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului sau, după caz, prin 
Mecanismul Naţional de 
Prevenire. 
„(3) Avocatul Poporului 
poate delega exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la 
alin.(1) adjuncţilor săi sau 
unor persoane cu funcţii de 
conducere din cadrul 
instituţiei.” 
 
Grupul PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alin. (3) se 
recomandă 
reformularea, fiind o 
ipoteză juridică 
distinctă; 
 
Consiliul Legislativ 

15.   
-------------------------------------- 

12. Titlul Capitolului III se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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CAPITOLUL III: 
Adjuncţii Avocatului 

Poporului şi atribuţiile 
acestora 

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

11. La articolul 10 alineatul 
(1), litera e) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„e) prevenirea torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau 
degradante în locurile de 
detenţie, realizată prin 
Mecanismul naţional de 
prevenire.” 

 
 
 
 
 
 
e) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

Textul alin.(1) al 
art.10 a fost 
modificat prin 
Legea nr.9/2018, 
astfel încât atribuţia 
care se preconizează 
a fi modificată este 
prevăzută în prezent 
în cadrul lit. f). 
Întrucât norma 
propusă este 
similară celei 
propuse, este 
necesară eliminarea 
pct.11 şi 
renumerotarea în 
mod corespunzător a 
punctelor din 
cuprinsul art. I. 
 

17.  
 
Art. 11 
 
(2) Condiţiile cumulative 
pentru numirea în funcţia de 
adjunct al Avocatului 
Poporului sunt următoarele: 

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

„(2) Funcţia de adjunct al 
Avocatului Poporului este 
asimilată ca rang şi salarizare 
cu funcţia de secretar de stat, 

 
 
 
 
(2) - Se elimină. 
 
 
 

Consiliul Legislativ 
 
“Semnalăm că în 
teza a doua a 
alin.(2) al art.11 
sunt reluate 
dispoziţii care se 
regăsesc în cadrul 
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a) să fie absolvent cu studii 
superioare de ştiinţe juridice, 
ştiinţe administrative, ştiinţe 
politice, ştiinţe economice 
sau ştiinţe umaniste; 
b) să aibă o vechime de cel 
puţin 8 ani în specialitatea 
studiilor absolvite prevăzute 
la lit. a) sau să fi exercitat 
timp de un mandat funcţia de 
deputat sau de senator; 
c) să aibă capacitate deplină 
de exerciţiu şi o bună 
reputaţie morală; 
d) să aibă o stare de sănătate 
corespunzătoare; 
e) să nu aibă antecedente 
penale; 
f) să nu aibă apartenenţă 
politică. 
 
(3) Funcţia de adjunct al 
Avocatului Poporului este 
asimilată funcţiei de secretar 
de stat. 

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

 

Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alin.(1) şi (6) ale 
aceluiaşi articol, 
referitoare la durata 
mandatului şi 
posibilitatea 
reînnoirii acestuia o 
singură dată. 
Pentru respectarea 
exigenţelor 
normative 
referitoare la 
unicitatea 
reglementării şi la 
evitarea 
paralelismelor în 
reglementare este 
necesară eliminarea 
acestei teze.” 
 
 

18.   La articolul 11, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Funcţia de adjunct al 
Avocatului Poporului este 
asimilată ca rang cu funcţia 

Se respectă 
dispoziţiile Legii nr. 
153/2017. 
 
Art. 11 alin. (2) şi 
(3) din prima 
coloana este din 
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de secretar de stat, 
beneficiind, în mod 
corespunzător, de toate 
drepturile acestuia. 
Salarizarea adjuncţilor 
Avocatului Poporului se face 
conform Anexei nr. IX: 
Funcţii de demnitate publică 
lit. B - Funcţii de demnitate 
publică numite - Coeficienţii 
corespunzători 
indemnizaţiilor persoanelor 
din cadrul organelor 
autorităţii publice numite în 
funcţii din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, iar 
pensionarea se face potrivit 
alin. (12) al art. 11 din 
prezenta lege. 
 
Grupul PSD 
 

forma republicată, 
în forma 
nerepublicată îl 
regăsim la art 11 
alin. (11) şi (2). 
 Alin. (2) referitor la 
condiţiile 
cumulative s-a 
introdus in text prin 
Legea 9/2018. 

19.   11. La articolul 11, după 
alineatul (7) se introduce 
un nou alineat,  alin. (71), 
următorul cuprins: 
 
”(71) Revocarea din funcţie a 
adjuncţilor Avocatului 
Poporului, ca urmare a 
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încălcării Constituţiei şi a 
legilor, se face de către 
birourile permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, la propunerea 
Avocatului Poporului, cu 
avizul comisiilor juridice ale 
celor două Camere ale 
parlamentului.” 
 
Grupul PSD 
 

20.  

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

13. La articolul 11, după 
alineatul (9) se introduc trei 
noi alineate, alin. (10)-(12), cu 
următorul cuprins: 
 

„(10) La încetarea 
mandatului, adjuncţii 
Avocatului Poporului pot fi 
numiţi, la solicitarea acestora, 
într-o funcţie de conducere sau 
de execuţie, prin ordin al 
Avocatului Poporului, în cadrul 
instituţiei, pe posturile vacante. 

 
(11) Adjuncţii Avocatului 
Poporului, precum şi persoanele 
care au îndeplinit funcţia de 
adjunct al Avocatului Poporului 
beneficiază, la împlinirea 
vârstei standard de pensionare, 

Nemodificat 
 
 
 
 
(10) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Dacă în funcţia de 
adjunct al Avocatului 
Poporului este numit un 
judecător, un procuror, un 
consilier juridic, un 
economist, o persoană care 

- pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă; 
 
 
- se recomandă şi 
modificarea lit. a) a 
art.12 întrucât la 
pct.59 din proiect, 
alin.(1) al art.331 
vizează structura 
organizatorică şi că, 
potrivit art.12 lit. a) 
adjuncţii Avocatului 
Poporului 
coordonează 
activitatea din 
domeniul lor de 
activitate, fără ca 
aceasta să constituie 
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de pensie de serviciu în 
cuantum de 80% din 
indemnizaţia brută avută în 
ultima lună de activitate. Pensia 
de serviciu poate fi acordată 
anticipat adjuncţilor Avocatului 
Poporului, cu cel mult 5 ani 
înainte de împlinirea vârstei 
standard de pensionare, în acest 
caz cuantumul pensiei fiind 
micşorat cu 1% din baza de 
calcul prevăzută în acest 
alineat, pentru fiecare an care 
lipseşte până la împlinirea 
vârstei standard de pensionare. 
Pensia de serviciu astfel 
stabilită poate fi cumulată cu 
indemnizaţia pentru mandatul 
în curs de exercitare. 
 
(12) Pensiile de serviciu ale 
adjuncţilor Avocatului 
Poporului se actualizează în 
raport cu indemnizaţia brută 
lunară a adjuncţilor Avocatului 
Poporului în activitate.” 
 
 
 
 
 
 

îndeplineşte alte funcţii 
asimilate, sau o persoană din 
cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului, rezervarea 
postului acestuia/acesteia 
este obligatorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Avocatul Poporului, 
adjuncţii Avocatului 
Poporului, precum şi 
persoanele care au îndeplinit 
funcţia de adjunct al 
Avocatului Poporului 
beneficiază, la împlinirea 
vârstei standard de 
pensionare, de pensie de 
serviciu în cuantum de 80% 
din indemnizaţia brută avută 
în ultima lună de activitate. 

o structură 
organizatorică. 
Proiectul ar trebui să 
stabilească nivelul la 
care se organizează 
respectivele domenii 
(departament, 
direcţie, serviciu). 
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-------------------------------------- 

Pensia de serviciu poate fi 
acordată acestora anticipat, 
cu cel mult 5 ani înainte de 
împlinirea vârstei standard 
de pensionare, în acest caz 
cuantumul pensiei fiind 
micşorat cu 1% din baza de 
calcul prevăzută în acest 
alineat, pentru fiecare an care 
lipseşte până la împlinirea 
vârstei standard de 
pensionare. Pensia de 
serviciu astfel stabilită poate 
fi cumulată cu indemnizaţia 
pentru mandatul în curs de 
exercitare. 
 
(12) Pensiile de serviciu ale 
adjuncţilor Avocatului 
Poporului se actualizează în 
raport cu indemnizaţia brută 
lunară a adjuncţilor 
Avocatului Poporului în 
activitate.'' 

 
Grupul PSD 
 

21. Art. 12 
Adjuncţii Avocatului 
Poporului îndeplinesc 
următoarele atribuţii: 
a)coordonează activitatea din 

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

Articolul 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.12 - Adjuncţii 
Avocatului Poporului 

- pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă; 
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domeniul lor de activitate; 
b)informează Avocatul 
Poporului cu privire la 
activitatea din domeniul lor 
de activitate; 
c)repartizează petiţiile în 
cadrul domeniilor lor de 
activitate; 
 
 
 
 
d)avizează rapoartele, 
recomandările, precum şi 
orice alte acte supuse 
aprobării Avocatului 
Poporului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)îndeplinesc, în ordinea 
stabilită de Avocatul 
Poporului, atribuţiile acestuia 
în caz de imposibilitate 
temporară a exercitării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,,d) avizează rapoartele, 
recomandările, precum şi orice 
alte acte care provin de la 
domeniul pe care îl 
coordonează, sau cele date 
spre soluţionare de către 
Avocatul Poporului. Se 
exceptează de la avizare 
actele întocmite în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 
91 alin.(l) lit. e), f), g), h), i) 
din prezenta lege.” 

îndeplinesc următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează activitatea 
din domeniul lor de 
specialitate; 
b) informează Avocatul 
Poporului cu privire la 
activitatea din domeniul lor 
de specialitate; 
c) repartizează petiţiile în 
cadrul domeniilor lor de 
activitate; 
d) avizează rapoartele, 
recomandările, ordinele, 
precum şi orice alte acte care 
provin de la domeniul pe 
care îl coordonează, sau cele 
date spre soluţionare de către 
Avocatul Poporului; 
e) urmăresc îndeplinirea de 
către autorităţile 
administraţiei publice a 
recomandărilor formulate de 
Avocatul Poporului, iar în 
cazul nerespectării 
acestora fac propunerile 
legale necesare” 
f)îndeplinesc, în ordinea 
stabilită de Avocatul 
Poporului, atribuţiile acestuia 
în caz de imposibilitate 
temporară a exercitării 
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funcţiei; 
f)îndeplinesc orice alte 
atribuţii stabilite de Avocatul 
Poporului, în limitele legii 

 

funcţiei; 
g)îndeplinesc orice alte 
atribuţii stabilite de Avocatul 
Poporului, în limitele legii.” 
 
Grupul PSD 
 

22. Articolul 13 
 
(1) Domeniul privind 
apărarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului este coordonat de 
un adjunct al Avocatului 
Poporului, denumit în 
continuare Avocatul 
Copilului. 
 
(2) Avocatul Copilului, sub 
coordonarea Avocatului 
Poporului, acţionează în 
scopul promovării şi 
protejării drepturilor copiilor 
în vârstă de până la 18 ani, 
susţine şi încurajează 
respectarea şi promovarea 
drepturilor copiilor, în 
condiţiile prezentei legi, 
respectiv ale Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu 

16.  Articolul 13 se abrogă. 

 

Se elimină. 
 
 
 
Amendament aprobat de 
Comisia pentru sănătate 
(Aviz nr.4c-8/81/13.03.2018) 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

MOTIVARE 
amendament 
Comisia sănătate 
“Aceste modificări 
sunt deja adoptate 
prin Legea 
nr.9/2018 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.35/1997 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
instituţiei Avocatul 
Poporului.” 
 
 



 31 

modificările şi completările 
ulterioare. 

23.  
 
 
Articolul 14  
 
În îndeplinirea mandatului 
specific domeniului 
protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, 
Avocatul Copilului 
îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 
 
 
g)efectuează vizite inopinate 
de control, din oficiu sau la 
cerere, împreună cu 
reprezentanţii 
Mecanismului Naţional de 
Prevenire a torturii în 
locurile de detenţie, la 
centrele educative sau de 
detenţie în care minorii 
execută măsurile privative de 
libertate prevăzute de Legea 
nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, în 
domeniul răspunderii penale 
a minorilor, la persoanele 
însărcinate cu supravegherea 

17. La articolul 14, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Partea introductivă a 
articolului 14 şi lit.g) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Art.14 - În îndeplinirea 
mandatului specific 
domeniului protecţiei şi 
promovării drepturilor 
copilului, Avocatul 
Copilului, sub coordonarea 
Avocatului Poporului 
îndeplineşte următoarele 
atribuţii:  
----------------------------------- 
g)Avocatul Copilului şi 
reprezentanţii domeniului 
protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului,  
efectuează anchete inopinate 
de control, din oficiu sau la 
cerere, la centrele educative 
sau de detenţie în care 
minorii execută măsurile 
privative de libertate 
prevăzute de Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
domeniul răspunderii penale 
a minorilor, la persoanele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizitele pot fi 
efectuate numai de 
Mecanismul 
naţional de 
prevenire Este un 
text introdus prin 
Legea 9/2018. 
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şi îndrumarea minorilor aflaţi 
în executarea măsurilor 
neprivative de libertate 
prevăzute de Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
domeniul răspunderii penale 
a minorilor, la centrele de 
plasament, locuinţele de tip 
familial, asistenţă maternală 
şi plasament familial în care 
minorul este plasat ca măsură 
de protecţie specială 
prevăzută de Legea nr. 
272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la familia extinsă, 
precum şi la spitalele de 
pediatrie; 
 
----------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Petiţiile pot fi adresate de 
persoanele fizice fără deosebire de 
cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă 
politică sau convingeri religioase, 
precum şi de persoanele juridice 

însărcinate cu supravegherea 
şi îndrumarea minorilor aflaţi 
în executarea măsurilor 
neprivative de libertate 
prevăzute de aceeaşi lege, în 
domeniul răspunderii penale 
a minorilor, la centrele de 
plasament, locuinţele de tip 
familial, asistenţă maternală 
şi plasament familial în care 
minorul este plasat ca 
măsură de protecţie specială 
prevăzută de Legea nr. 
272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la familia extinsă, 
la spitalele de pediatrie, 
precum şi la secţii sau 
compartimente de 
pediatrie ale spitalelor 
generale. Aceştia pot 
participa la vizitele 
anunţate sau inopinate 
efectuate de Mecanismul 
naţional de prevenire în 
locurile mai sus 
menţionate. 
 
 
 
Alin.(2) se elimină. 
 

 
 
 
 
Evitarea repetării 
Legii nr. 286/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizitele pot fi 
efectuate numai de 
Mecanismul 
naţional de 
prevenire. 
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prevăzute la alin.(l).” Grupul PSD 
 

24.   
------------------------------------------ 

15. Articolul 15 se abrogă.  
 
Grupul PSD 
 
 

Atribuţiile Avocatului 
Poporului au fost 
preluate în art. 91 . 
Motivare Comisia 
sănătate 
Se impun unele 
completări, sub 
aspectul terminologiei, 
atribuţiilor, termenului 
de răspuns la 
recomandările emise de 
Avocatul Poporului şi 
al instituţiilor cărora li 
se aplică legea. 
 
MOTIVARE 
amendament  
Comisia muncă 
Se impune completarea 
atribuţiilor pentru a 
răspunde exigenţelor 
ce rezultă din faptul că 
prin Legea nr. 9/2018 
s-a reglementat că 
instituţia Avocatul 
Poporului este 
instituţie naţională 
pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor 
omului, în sensul 
stabilit prin Rezoluţia 
Adunării Generale a 
Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (ONU) nr. 
48/134 din 20 
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decembrie 1993, prin 
care au fost adoptate 
Principiile de la Paris. 
- Ca urmare a 
abrogării art.15, toate 
articolele ulterioare 
din lege se vor 
renumerota. 
Se vor verifica toate 
normele de trimitere. 

25. Articolul 15 
 
Art.15 din legea în vigoare 
are în componenţă numai 3 
alineate. Nu are alin.(4), în 
consecinţă, nu poate fi 
introdus alin. (5), după 
alin.(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. La articolul 15, după 
alineatul (4) 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. 
Soluţionarea petiţiilor se 
realizează într-un termen 
rezonabil, care va fi apreciat în 
funcţie de gradul de 
complexitate al acestora.” 

 

 

 

 

(5) Se elimină. 

Consiliul Legislativ 
Se recomandă 
stabilirea expresă a 
unui termen maxim, 
care să aibă în 
vedere 
complexitatea 
activităţilor 
desfăşurate, pentru a 
se asigura caracterul 
previzibil al normei; 
  
Se reţin 
recomandările CL şi 
ale MJ. 

26.   16. Titlul Capitolului IV se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

CAPITOLUL IV: 
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Activitatea instituţiei 
Avocatul Poporului 

27.  
Art. 16 

(1) Instituţia Avocatul 
Poporului îşi exercită 
atribuţiile din oficiu sau la 
cererea persoanelor fizice, a 
societăţilor reglementate de 
Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a asociaţiilor sau a 
altor persoane juridice, 
precum şi inopinat, prin 
efectuarea vizitelor în 
locurile de detenţie, potrivit 
legii. 

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

 17. Alineatul (1) al 
articolului 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 16 -  (1) Instituţia 
Avocatul Poporului îşi 
exercită atribuţiile din oficiu 
sau la cererea persoanelor 
fizice, a societăţilor 
reglementate de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a asociaţiilor sau a 
altor persoane juridice. 
Mecanismul naţional de 
prevenire efectuează vizite, 
anunţate sau inopinate, în 
locurile de detenţie, 
potrivit legii. 
 
Grupul PSD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pentru o formulare 
mai explicită. 

28.   
 
------------------------------------------- 

18. Alineatul (1) al 
articolului 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.17. - (1) Petiţiile adresate 
instituţiei Avocatul 
Poporului trebuie să se facă 
în scris şi pot fi transmise 
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prin poştă, inclusiv cea 
electronică, fax ori pot fi 
depuse personal sau prin 
mandatar. Petentul trebuie 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 administraţiei publice 
de a soluţiona legal petiţia. 
 

 
 
 

29.   19. După alineatul (1) al 
articolului 17, se introduce 
un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
(11) Pentru motive temeinice, 
la solicitarea petiţionarului, 
acestuia i se poate încuviinţa 
să îşi prezinte oral sau prin 
serviciul dispecerat petiţia, 
ce va fi consemnată de către 
persoanele care asigură 
serviciul de audienţe şi 
dispecerat, pe formularele-
tip, ale căror modele sunt 
prezentate în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare 
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al instituţiei Avocatul 
Poporului.  
 
Grupul PSD 
 

30.   La art. 17 după alineatul 
(5) se introduce un nou 
alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins: 
(6) 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, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

Grupul PSD 

 
 

31. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Articolul 17 

 

Legea în vigoare nu conţine 
art. 171. 
 
 

19. La 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 

 
 
 
 
Se elimină. 
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de prevenire, administraţia 
locurilor de detenţie prevăzute 
la art.292 este obligată să 
asigure accesul Avocatului 
Poporului, adjunctului 
Avocatului Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire, membrilor echipei de 
vizitare, precum şi 
reprezentanţilor instituţiei, fără 
nicio restricţie, în toate locurile 
de detenţie supuse 
monitorizării, pentru efectuarea 
vizitelor, anunţate sau 
inopinate, precum şi a 
anchetelor dispuse de Avocatul 

  (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. 
Mecanismul naţional de 
prevenire va îndeplini atribuţii 
numai în materia prevenirii 
torturii în locurile de detenţie, 
prin efectuarea de vizite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
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regulate în aceste locuri şi, în 
cazul în care se impune opinia 
unor specialişti, din dispoziţia 
Avocatului Poporului, poate 
soluţiona şi petiţii sau sesizări 
din oficiu. Colaborarea dintre 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi domeniile de 
activitate ale instituţiei 
Avocatul Poporului va fi 
stabilită prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
instituţiei Avocatul Poporului.” 

 
 
 

32.  
 
Articolul 20 
 
(1) Conducerea locurilor de 
detenţie prevăzute la art. 34 
este obligată să permită, fără 
nicio restricţie, persoanelor 
care sunt private de libertate, 
în baza unei decizii a unei 
autorităţi, să se adreseze, în 
orice mod, instituţiei 
Avocatul Poporului cu 
privire la lezarea drepturilor 
şi libertăţilor lor, cu excepţia 
restrângerilor legale. 
 

20. La articolul 20, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 20.- (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 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 

20. Alineatele (1) - (3) ale 
articolului 20 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
(1) Nemodificat 
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prevenire.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

(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. 34 
este obligată să asigure 
accesul Avocatului 
Poporului, adjunctului 
Avocatului Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire, membrilor echipei 
de vizitare, precum şi 
reprezentanţilor instituţiei, 
fără nicio restricţie, în toate 
locurile de detenţie supuse 
monitorizării, pentru 
efectuarea vizitelor, anunţate 
sau inopinate, precum şi a 
anchetelor dispuse de 
Avocatul Poporului, în 
vederea îndeplinirii rolului 
şi atribuţiilor acestuia. 
 
Grupul PSD 
 
(3) Nemodificat 
 
 

Corelare cu 
solicitărilor MJ. 
 
 
 
 
Solicitarea 
Subcomitetul ONU. 
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detenţie, de către domeniile de 
activitate ale instituţiei 
Avocatul Poporului, care 
îndeplinesc rol reactiv. 
Mecanismul naţional de 
prevenire va îndeplini atribuţii 
numai în materia prevenirii 
torturii în locurile de detenţie, 
prin efectuarea de vizite 
regulate în aceste locuri şi, în 
cazul în care se impune opinia 
unor specialişti, din dispoziţia 
Avocatului Poporului, poate 
soluţiona şi petiţii sau sesizări 
din oficiu. Colaborarea dintre 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi domeniile de 
activitate ale instituţiei 
Avocatul Poporului va fi 
stabilită prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
instituţiei Avocatul Poporului.” 

33.  
Articolul 21 
 
În cazul în care instituţia 
Avocatul Poporului constată că 
soluţionarea petiţiei cu care a 
fost sesizată este de competenţa 
autorităţii judecătoreşti, se poate 
adresa, după caz, ministrului 

21. La articolul 21, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
-------------------------------------- 
 
 
 
 
 

21. Articolul 21 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.21.- (1) În cazul în care 
instituţia Avocatul Poporului 
constată că soluţionarea petiţiei 
cu care a fost sesizată este de 
competenţa autorităţii 
judecătoreşti, se poate adresa, 
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justiţiei, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Ministerului 
Public sau preşedintelui 
instanţei de judecată, care este 
obligat să comunice măsurile 
luate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
„(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 
pentru Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobate de 
Avocatul Poporului.” 

după caz, ministrului justiţiei, 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, Ministerului 
Public sau preşedintelui 
instanţei de judecată, care este 
obligat să comunice măsurile 
luate. 
 (2) 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  sau în sesizări 
adresate autorităţilor 
publice competente şi sunt 
întocmite de membrii echipei 
de vizită, fiind avizate de 
adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobate de 
Avocatul Poporului.” 
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Grupul PSD 
 

34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. La articolul 22, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 22.- (1) La sesizarea 
petenţilor sau din oficiu, 
Avocatul Poporului ori, din 
împuternicirea sa, adjuncţii 
acestuia, precum şi personalul 
de specialitate al instituţiei 
Avocatul 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 petenţi sau persoanele vizate 
de sesizarea din oficiu, de la 
conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice şi de la 
orice funcţionar care poate da 
informaţiile necesare 
soluţionării petiţiei sau sesizării 
din oficiu, în condiţiile 
prezentei legi. Autorităţile 
administraţiei publice sunt 
obligate să permită accesul 
Avocatului Poporului, 
adjuncţilor acestuia, precum şi 
reprezentanţilor instituţiei, 

22. Articolul 22 alin.(1) se 
elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
NR.803/2016 
Plenul Consiliul 
Superior al 
Magistraturii: 
 „Autorităţile 
administraţiei 
publice sunt 
obligate să permită 
accesul Avocatului 
Poporului, 
adjuncţilor acestuia, 
precum şi 
reprezentanţilor 
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 
administraţiei 
publice a  obligaţiei 
propuse in proiectul 
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aflaţi în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, în toate sediile sau 
spaţiile în care îşi exercită 
atribuţiile.” 

 
 

de 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 
administraţiei 
publice, ţinându-se 
seama şi de riscul 
afectării desfăşurării 
normale a activităţii 
acestora. 
 
 

35.   
 
 
 
 
------------------------------------ 

După alineatul (2) al 
articolului 24 se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
 
(21) Autorităţile publice 
sunt obligate sa comunice 
Avocatului Poporului 
modalitatea în care şi-au 
însuşit recomandările 

Motivare 
amendament 
Comisia sănătate 
 
Se impun unele 
completări, sub 
aspectul 
terminologiei, 
atribuţiilor, 
termenului de 
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acestuia în termen de 30 
zile. 
 
Autor amendament: 
deputat Stelian Ion  
 
Amendament aprobat de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie 
(Aviz 4c-8/81/13.03.2018) 
şi de  
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 
(Aviz 4c-7/183/19.03.2018) 
 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

răspuns la 
recomandările 
emise de Avocatul 
Poporului şi al 
instituţiilor cărora li 
se aplică legea. 
Motivare 
amendament 
Comisia muncă 
 
Pentru fermitatea 
textului. 
 
Se răspunde 
recomandărilor 
formulate de 
Comisia de sănătate. 
Este legal sa existe 
un termen pentru 
formularea 
răspunsului. 
 

36.  
 
Art. 25 
(1) Avocatul Poporului, 
adjuncţii acestuia, precum şi 
personalul de specialitate al 
instituţiei Avocatul 
Poporului au dreptul să facă 
anchete proprii, să ceară 
autorităţilor administraţiei 

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

Articolul 25 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“Art. 25.- (1) La sesizarea 
petenţilor sau din oficiu, 
Avocatul Poporului ori, din 
împuternicirea sa, adjuncţii 
acestuia, precum şi 
personalul de specialitate al 
instituţiei Avocatul 
Poporului au dreptul să facă 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Dispoziţiile alin.(1) se 
aplică autorităţilor 

anchete proprii, precum şi 
vizite, anunţate sau 
inopinate, în cazul 
Mecanismului naţional de 
prevenire, să ceară 
autorităţilor administraţiei 
publice orice informaţii sau 
documente necesare 
anchetei, să audieze şi să ia 
declaraţii de la petenţi sau 
persoanele vizate de 
sesizarea din oficiu, de la 
conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice şi de la 
orice funcţionar care poate 
da informaţiile necesare 
soluţionării petiţiei sau 
sesizării din oficiu, în 
condiţiile prezentei legi. 
Autorităţile administraţiei 
publice sunt obligate să 
permită accesul Avocatului 
Poporului, adjuncţilor 
acestuia, precum şi 
reprezentanţilor instituţiei, 
aflaţi în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, în 
toate sediile sau spaţiile în 
care îşi exercită atribuţiile 
legale. 
(2) Prevederile legale mai 
sus menţionate se aplică şi 
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administraţiei publice, 
instituţiilor publice, 
precum şi oricăror servicii 
publice aflate sub 
autoritatea autorităţilor 
administraţiei publice. 

celorlalte entităţi prevăzute 
de prezenta lege.” 
 
Grupul PSD 
 

37.  
 

23. La articolul 26, alineatul 
(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, în 
şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, 
precum şi primului-
ministru.” 
 
 

 

23. Se elimină. 
 
Grupul PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Legislativ 

“Ţinând seama de 
dispoziţiile art.65 
alin.(2) lit.k) din 
Constituţia 
României, 
republicată, este de 
apreciat dacă prin 
lege se poate stabili 
ca raportul special 
al Avocatului 
Poporului să fie 
prezentat în şedinţa 
comună a celor 
două Camere ale 
Parlamentului, aşa 
cum se propune 
prin proiect. Avem 
în vedere faptul că 
art.60 din 
Constituţie prevede 
că Avocatul 
Poporului prezintă 
celor două Camere 
raportul anual sau 
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raportul întocmit la 
cererea acestora” 

 Este imposibilă 
formularea unui 
raport special în 
cazul unei lacune 
legislative sau 
încălcările legii 
 

38.  24. La articolul 26, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Dacă Avocatul Poporului 
constată, cu prilejul 
cercetărilor întreprinse, 
existenţa unor indicii privind 
săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală, are 
obligaţia de a sesiza de îndată 
organele judiciare.” 
 

24. Se elimină. 
 
Grupul PSD 
 

Este necesară 
sesizarea organelor 
judiciare. Este vorba 
despre actualul art. 
29 din Legea 
35/1997, 
republicată, la care 
se introduce 
alineatul (3). 

39.  
 
Articolul 29 
 
(1) Instituţia Avocatul 
Poporului va aduce la 
cunoştinţa persoanei care i-a 
adresat petiţia modul de 
soluţionare. Acesta poate fi 

25. La articolul 29, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.29.- (1) Instituţia Avocatul 
Poporului va organiza birouri 
teritoriale, respectiv centre 
zonale, în vederea realizării 
atribuţiilor ce îi revin, potrivit 

25. La articolul 29, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.29 alin.(1) se elimină. 
 
 
 
 

 
 
 
Centrele zonale au 
fost create prin 
OUG nr. 48/2014, în 
cadrul MNP. 
În prezent în multe 
cazuri spaţiile sunt 
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făcut public de către 
Avocatul Poporului prin 
mijloace de informare în 
masă, cu consimţământul 
persoanei sau al persoanelor 
interesate şi cu respectarea 
prevederilor art. 23 privind 
informaţiile şi documentele 
secrete. 

 
(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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Dacă Avocatul 
Poporului constată, cu 
prilejul cercetărilor 
întreprinse, lacune în 
legislaţie ori cazuri de 
nerespectare a legilor, poate 
prezenta un raport special, în 
şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, 
precum şi primului-ministru. 
 
Grupul PSD 
 

improprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.   
 
 
 
 
------------------------------------------- 

La articolul 29, după 
alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Dacă Avocatul 
Poporului constată, cu 
prilejul cercetărilor 
întreprinse, existenţa unor 
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indicii privind săvârşirea 
unor fapte prevăzute de 
legea penală, are obligaţia 
de a sesiza de îndată 
organele judiciare.” 
 
Grup PSD 
 

41.  
 
----------------------------------- 

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

„CAPITOLUL IV1 

Activitatea Mecanismului 
naţional de prevenire” 

26. Titlul Capitolului V se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

„CAPITOLUL V 
Activitatea Mecanismului 

naţional de prevenire” 
 

 
 

42.  
----------------------------------- 

27. La articolul 291, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 291.- (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 ori 
tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante, adoptată la 

 
 
 
Se elimină. 
 

Textul Art. 291.- 
(1) este în vigoare 
şi se regăseşte în 
Capitolul V, la 
art.33, alin.(1). 

Se regăseşte la art. 
33 din Legea 
republicată. 
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New York la 10 decembrie 
1984, ratificat prin Legea nr. 
109/2009.” 

43.  
 
----------------------------------- 

28.  La articolul 292, partea 
introductivă a alineatului (3) 
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:” 

28. Se elimină. 
 

 
 

44.  
 
 
 
 
--------------------------------------- 
 

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

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

29. Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.  
 

30.  La Capitolul IV1, titlul 
Secţiunii a 2-a se modifică şi 

30. Se elimină.  
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----------------------------------- va avea următorul cuprins: 
 

„SECŢIUNEA a 2-a  

Atribuţiile Mecanismului 
naţional de prevenire” 

46.  
 
 
 
 
--------------------------------------- 
 

31. La articolul 293, partea 
introductivă 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 şi 
proactiv, prin:” 

31. Se elimină. 
 
 

 
 
 
 

47.  
 
 
----------------------------------- 

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

„a1) verificarea modului de 
executare a măsurii de 

32. Se elimină. Actualul art. 35 din 
Legea nr. 35/1997, 
republicată. 
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îndepărtare sub escortă, în 
locurile de detenţie prevăzute la 
art.292 alin.(3) lit.g1);” 

48.  
 
 
 
 
----------------------------------- 

33. La 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; 

………………………………. 

       g) analizarea, 
implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea programelor 
internaţionale de asistenţă 
tehnică şi financiară pentru 
realizarea scopului 
Mecanismului naţional de 
prevenire;” 
 

33. Se elimină. 
 
 
 
d) Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
g) Se elimină. 
 
 
 
 

 
  

49.  
 
 
----------------------------------- 

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

„h1) examinează şi 
valorifică rapoartele transmise 
de organizaţiile 

34. Se elimină.  
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neguvernamentale, întocmite cu 
prilejul monitorizării condiţiilor 
de primire în centrele regionale 
de proceduri şi cazare ale 
solicitanţilor de azil, precum şi 
în cazul monitorizării 
activităţii;” 

50.  
 
 
 
----------------------------------- 

35. La Capitolul IV1, titlul 
Secţiunii a 3-a se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

„SECŢIUNEA a 3-a 

Organizarea activităţii 
Mecanismului naţional de 

prevenire” 

35. Se elimină.  

51.  
 
 
 
----------------------------------- 

36. La articolul 294, alineatele 
(1), (3) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.294. - (1) Mecanismul 
naţional de prevenire este 
organizat în structura centrală şi 
structura teritorială.                 
(3) 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 

36. Se elimină. 
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Mecanismului naţional de 
prevenire.                               
(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, cu avizul adjunctului 
Avocatului Poporului pentru 
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.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.  
 
 
----------------------------------- 

37. La articolul 295, alineatele 
(1), (3) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.295.- (l) Pentru 
desfăşurarea activităţilor 
Mecanismului naţional de 
prevenire, la nivelul structurii 
centrale, sunt cooptaţi şi 
colaboratori externi de alte 
specialităţi decât cei angajaţi 

37. Se elimină. 
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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.                          
(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 personal de execuţie 
de specialitate juridică, precum 
şi personal de specialitate în 
domeniul medicinii, al 
psihologiei, asistenţei sociale, 
sociologiei sau în alte domenii 
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profesionale, al cărui număr se 
stabileşte prin ordin de 
Avocatul Poporului, în limita 
bugetului anual, cu respectarea 
art. 33.” 

 
 
 
 
 
 
 

53.  
----------------------------------- 

38. La articolul 296, alineatul (1) 
se abrogă. 

38. Se elimină. 
 

 

54.  
 
 
----------------------------------- 

39. La articolul 296, alineatul 
(3) 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 personal de execuţie 
de specialitate juridică, precum 
şi personal de specialitate în 
domeniul medicinii, al 
psihologiei, asistenţei sociale, 
sociologiei sau în alte domenii 
profesionale, al cărui număr se 
stabileşte prin ordin de 
Avocatul Poporului, în limita 
bugetului anual, cu respectarea 
art.33.” 

 

39. Se elimină.  

55.  
 

40. La articolul 297, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 

 40. Se elimină. 
  

 
 



 58 

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

avea următorul cuprins: 
„(2) Echipa de vizitare are în 
componenţa sa cel puţin un 
jurist, un medic, în funcţie de 
specializarea necesară, şi un 
reprezentant al organizaţiilor 
neguvernamentale dintre cele 
prevăzute la art. 294 alin.(4). 
(3) Vizitele sunt desfăşurate din 
oficiu, pe baza unui plan anual 
de vizitare, propus de adjunctul 
Avocatului Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobat de către 
Avocatul Poporului ori 
inopinat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.  

 

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

41. La articolul 297 alineatul 
(4), litera e) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
,,e) rapoartele anterioare ale 
Mecanismului naţional de 
prevenire şi ale domeniilor de 
activitate din cadrul instituţiei.” 

41. Se elimină.  

57.  
 
----------------------------------- 

42. Articolul 298 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 298.- (l) Instituţiile 
vizitate sunt obligate să pună la 
dispoziţia reprezentanţilor 
echipei de vizitare, în condiţiile 
legii, înainte, în timpul sau 

42. Se elimină.  
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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. în timpul 
vizitei, la solicitarea membrilor 
echipei de vizitare, instituţiile 
în cauză vor înmâna 
documentele solicitate, inclusiv 
cele din dosarele persoanelor 
instituţionalizate. 
(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. Este interzis 
conducerii locurilor de detenţie 
sau personalului angajat al 
locurilor de detenţie să confişte 
sau să-i oblige pe membrii 
echipei de vizitare să dezvăluie 
acte şi informaţii confidenţiale 
obţinute cu ocazia vizitei.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.  43. La articolul 299, alineatul 
(6) se modifică şi va avea 

43. Se elimină.  
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----------------------------------------------------- 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.” 

59.  

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

44. Articolul 2910 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2910-(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 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 

44. Se elimină.  
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desfăşurării vizitei să se 
adreseze domeniilor instituţiei 
Avocatul Poporului, în funcţie 
de tipul locului de detenţie sau 
autorităţilor competente în 
funcţie de natura represaliilor. 

(3) Petiţiile adresate în 
condiţiile alin.(2) vor fi 
soluţionate cu celeritate.” 

60.  
 
 
----------------------------------- 

45. La 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 termenului o singură 
dată, cu 30 de zile, de către 
adjunctul Avocatul Poporului, 
pentru motive întemeiate. 
Raportul de vizită este avizat de 
adjunctul Avocatului Poporului 
pentru Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobat de 
Avocatul Poporului.” 

45. Se elimină. 
 

61.  

 

 

46. La articolul 2912, 
alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(2) Pentru motive întemeiate, 

46. Se elimină. 
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----------------------------------- termenul de 30 de zile prevăzut 
la alin.(l) 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 pentru Mecanismul 
naţional de prevenire 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.” 

62.  
 
----------------------------------- 

47. Articolul 2915 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2915. Avocatul Poporului 
sau adjunctul Avocatului 
Poporului pentru Mecanismul 
naţional de prevenire, după caz, 
are obligaţia de a sesiza de 

47. Se elimină. 
 
 

 



 63 

îndată organele judiciare atunci 
când, în exercitarea atribuţiilor 
sale, constată existenţa unor 
indicii privind săvârşirea unor 
fapte prevăzute de legea 
penală.” 

63.  
 
----------------------------------- 

48. 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. 
(1) 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 Mecanismului 
naţional de prevenire.” 

48. Se elimină. 
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64.  

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

49. Articolul 2917 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.29.- În exercitarea 
atribuţiilor sale, Avocatul 
Poporului sau după caz, 
adjunctul Avocatului Poporului 
pentru Mecanismul naţional de 
prevenire menţine legătura cu 
Subcomitetul de prevenire a 
torturii, trimite acestuia 
informaţii şi se întâlneşte cu 
membrii acestuia.” 

49. Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65.  
 
----------------------------------- 

50. 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 bugetul instituţiei 
Avocatul Poporului. 

(2) Bugetul anual al 
Mecanismului naţional de 
prevenire se propune şi 
elaborează de către adjunctul 
Avocatului Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi se aprobă de 
Avocatul Poporului, fiind 

50. Se elimină.  
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folosit exclusiv pentru 
cheltuielile Mecanismului.” 

66.  
 
 
Art.31. - Prevederile 
prezentei legi se aplică şi 
actelor administrative ale 
regiilor autonome. 
 
 
 

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

Articolul 31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.31. - Prevederile 
prezentei legi se aplică şi 
actelor administrative ale 
regiilor autonome şi ale 
companiilor naţionale, 
precum şi furnizorilor de 
servicii publice. 
 
Amendament aprobat de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie 
(Aviz 4c-8/81/13.03.2018) 
 
şi de  
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 
(Aviz 4c-7/183/19.03.2018) 
 
 
Aprobat: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 
 
 

MOTIVARE 
amendament 
Comisia sănătate 
 
Se impun unele 
completări, sub 
aspectul 
terminologiei, 
atribuţiilor, 
termenului de 
răspuns la 
recomandările 
emise de Avocatul 
Poporului şi al 
instituţiilor cărora li 
se aplică legea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.  51. La articolul 31, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 

51. Se elimină. 
 

Se regăseşte la 554 
alin (1) din prezenta 
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următorul cuprins: 
„Art. 31. - (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 
birourilor permanente ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului.” 
 

Grupul PSD 
 
 
 

iniţiativă legislativă. 
 
 

68.   

 

 

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

52. Articolul 32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 32. - (1) În timpul 
exercitării funcţiei, Avocatul 
Poporului şi adjuncţii acestuia 
nu pot fi membri ai unui partid 
politic şi nu pot îndeplini nicio 
altă funcţie publică sau privată, 
cu excepţia activităţilor şi 
funcţiilor didactice din 
învăţământul superior. 
 
 
 

(2) Funcţiile de conducere 
şi de execuţie ale personalului 

Articolul 32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.32. - (1) Avocatul 
Poporului va organiza 
birouri teritoriale, 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)Birourile teritoriale ale 
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instituţiei sunt incompatibile cu 
orice altă funcţie publică, cu 
excepţia funcţiilor şi 
activităţilor didactice din 
învăţământul superior, 
cercetare ştiinţifică şi creaţie 
literar-artistică, precum şi cu 
excepţia funcţiilor exercitate în 
domenii de activitate din 
sectorul privat, care nu sunt în 
legătură directă sau indirectă cu 
atribuţiile exercitate ca angajat 
al instituţiei, potrivit fişei 
postului. 

(3) Personalul cu funcţii de 
conducere şi de execuţie nu 
poate deţine funcţii şi nu poate 
desfăşură alte activităţi, 
remunerate sau neremunerate, 
după cum urmează: 
(a) în cadrul autorităţilor sau 
instituţiilor publice, cu excepţia 
cazului în care raportul de 
serviciu este suspendat; 
(b) în cadrul cabinetului 
demnitarului, cu excepţia 
cazului în care este suspendat 
din funcţia publică, în condiţiile 
legii, pe durata numirii sale; 
(c) în cadrul regiilor autonome 
sau al societăţilor reglementate 
de Legea nr.31/1990, 

instituţiei Avocatul 
Poporului care îşi au sediul 
sau îşi desfăşoară activităţile 
de audienţă în unităţile 
administrativ-teritoriale în 
care cetăţeni aparţinând 
minorităţilor naţionale au 
pondere de peste 20% din 
numărul locuitorilor asigură 
şi folosirea limbii 
minorităţilor naţionale 
respective, în scris şi oral, în 
relaţiile cu petiţionarii. 
 
 
(3) În situaţii motivate, 
Avocatul Poporului va putea 
stabili sediul biroului 
teritorial şi al centrului zonal 
şi în alt oraş decât oraşul 
reşedinţă de judeţ, din raza 
de competenţă a curţii de 
apel.” 
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republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, din 
sectorul public; 
(d) în calitate de membru al 
unui grup de interes economic. 
 

(4) Nu se află în situaţie de 
incompatibilitate, în sensul 
prevederilor legale în materie, 
personalul contractual care este 
desemnat prin act administrativ 
pentru a face parte din echipa 
de proiect finanţat din fonduri 
comunitare nerambursabile 
postaderare, precum şi din 
împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat 
rambursabile sau 
nerambursabile, cu excepţia 
personalului care exercită 
atribuţii ca auditor sau atribuţii 
de control asupra activităţii 
derulate în cadrul acesteia şi a 
personalului care face parte din 
echipa de proiect, dar pentru 
care activitatea desfăşurată în 
cadrul respectivei echipe 
generează o situaţie de conflict 
de interese cu funcţia publică 
pe care o ocupă. Acestui 
personal îi sunt aplicabile 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Se elimină. 
 
 
 
 
 
Grupul PSD 
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prevederile legale în materie.”  

69.  
 
 
 
----------------------------------- 

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

„Art. 321. - (1) În 
exercitarea atribuţiilor, membrii 
Mecanismului naţional de 
prevenire vor beneficia 
necondiţionat de garanţiile şi 
de sprijinul autorităţilor. 

(2) Membrii Mecanismului 
naţional de prevenire nu 
răspund juridic pentru opiniile 
exprimate sau pentru actele pe 
care le îndeplinesc, cu 
respectarea legii, în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute de 
prezenta lege.” 

53. Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.  54. Capitolului VI se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

„CAPITOLUL VI 
Structura organizatorică, 

statutul personalului 
instituţiei Avocatul 

Poporului şi 
incompatibilităţile 

SECŢIUNEA 1 

Structura organizatorică 

 54. Capitolului VI se 
elimină. 

 



 70 

        Art.33. - Structura 
organizatorică, 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 
următoarea structură 
organizatorică: 
 
A. Structura centrală: 
 
        1. Domeniile de activitate, 
coordonate de adjuncţii 
Avocatului Poporului: 
 
a) Domeniul drepturilor 
omului, egalitate de şanse între 
bărbaţi şi femei, culte religioase 
şi minorităţi naţionale; 
 
b) Domeniul drepturile 
copilului, ale familiei, tinerilor, 
pensionarilor, persoanelor cu 
handicap; 
 
 
 
c) Domeniul armată, justiţie, 
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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, 
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, relaţii externe şi 
comunicare. 
 
       4. Cabinetul Avocatului 
Poporului, în subordinea directă 
a Avocatului Poporului. 
 
      5. Audit, în subordinea 
directă a Avocatului Poporului. 
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 6. Biroul financiar, salarizare şi 
resurse umane, în subordinea 
directorului coordonator. 
   
 7. Biroul administrativ, în 
subordinea directorului 
coordonator. 
 
B. 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 
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. 
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        (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 şi 
completările ulterioare. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Statutul personalului 
instituţiei 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 
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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. 
 

(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 
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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 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, pe 
durata activităţii desfăşurate 
în cursul acestor vizite sau 
anchete, de un spor al cărui 
cuantum şi ale cărui condiţii 
de acordare se vor stabili prin 
ordin, de către Avocatul 
Poporului, conform legii 
salarizării. 

(5) Personalului din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului, 
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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 legale în 
materie. 

Art. 334. - (1) Direcţia 
contencios, coordonată de un 
director, în subordinea directă a 
Avocatului Poporului, 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 
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răspunde de activitatea 
acestora. 
      (3) Birourile sunt conduse 
de şefi de birou. 

Art. 34. - (1) Funcţiile de 
conducere şi de execuţie de 
specialitate din aparatul 
instituţiei Avocatul Poporului 
se ocupă prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la 
alin. (4) şi la art. 11 alin. (10). 

(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) În 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 



 78 

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 activitatea personal 
contractual, având funcţiile de 
consilieri, experţi, referenţi şi 
personal administrativ. 

71.  
Art. 34 
 
 
 (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: 

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

Partea introductivă a 
alineatului (3)  al 
articolului 34 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:” 

 

72.   La articolul 34 alineatul 
(3), după litera d) se 
introduc trei noi litere, lit. 
d1) –d3), cu următorul 
cuprins:  
d1) centrele în care sunt 
cazate persoanele cu 
dizabilităţi pentru minori şi 
pentru adulţi; centrele de 
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plasament; centrele de 
primire a copilului în regim 
de urgenţă; centrele 
maternale; 
d2) căminele pentru persoane 
vârstnice sau alte centre 
rezidenţiale destinate 
persoanelor vârstnice; 
d3) alte instituţii medico-
sociale; 
 

73.   
 
-------------------------------------- 

La articolul 34, alineatul 
(3), litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
e) spitalele de psihiatrie şi 
pentru măsuri de siguranţă, 
spitalele de psihiatrie, 
secţiile externe ale spitalelor 
de psihiatrie şi secţii de 
psihiatrie interne sau externe 
ale spitalelor generale; 
 

 

74.   La articolul 34 alineatul 
(3), după litera g) se 
introduce o nouă literă, lit. 
g1), cu următorul cuprins:  
„g1) mijloacele de transport 
terestre, aeriene, fluviale şi 
navale, folosite pentru 
transportul persoanelor 
private de libertate, inclusiv 
a celor îndepărtate sub 
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escortă;” 
 
Grupul PSD 
 

75.   La articolul 34, alineatul 
(3), litera j) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„j) orice alt loc care 
îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la alin. (1) sau face 
parte din sistemul public 
sau privat de sănătate sau 
sistemul public sau privat 
de asistenţă socială.” 
 
Grupul PSD 
 

 

76.   
 
 
 
 
-------------------------------------- 

La Capitolul V, titlul 
Secţiunii a 2 - a se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Atribuţiile Mecanismului 

naţional de prevenire 
 

 

77. Art.35 
Domeniul privind prevenirea 
torturii în locurile de detenţie 
monitorizează în mod regulat 
tratamentul aplicat 
persoanelor aflate în locuri 

Art. 35. - Încălcarea 
prevederilor prezentei legi 
sau ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
instituţiei Avocatul Poporului 
de către personalul acesteia 

Partea introductivă a 
articolului 35 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.35. - Mecanismul 
naţional de prevenire 
monitorizează în mod regulat 
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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, 
prin: 
a)vizitarea, anunţată sau 
inopinată, a locurilor de 
detenţie în scopul verificării 
condiţiilor de detenţie şi a 
tratamentului aplicat 
persoanelor private de 
libertate; 

atrage răspunderea penală, 
disciplinară sau 
administrativă, după caz. 
Răspunderea disciplinară se 
stabileşte conform 
Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
instituţiei Avocatul 
Poporului.” 

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 
şi proactiv, prin:” 
 

78.   
 
 
 
-------------------------------------- 

După litera a) a articolului 
35 se introduce o nouă 
litera, lit.a1), cu următorul 
cuprins: 
„a1) verificarea modului de 
executare a măsurii de 
îndepărtare sub escortă, în 
locurile de detenţie prevăzute 
la art.34 alin.(3) lit.g1); 
 
Grup PSD 
 

 

79.  
 
 
b)formularea de recomandări 

 Literele b), d) şi g) ale 
articolului 35, se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
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conducerilor locurilor de 
detenţie vizitate în urma 
vizitelor efectuate; 
 
 
 
 
 
 
d)întocmirea proiectului 
părţii componente referitoare 
la prevenirea torturii a 
raportului anual de activitate 
al Avocatului Poporului; 
 
 
 
 
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; 

b)formularea de recomandări 
conducerilor locurilor de 
detenţie în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de 
detenţie şi a tratamentului 
aplicat persoanelor private de 
libertate şi verificarea 
implementării 
recomandărilor; 
----------------------------------- 
d) întocmirea raportului 
anual de activitate al 
Mecanismului naţional de 
prevenire, care se supune 
aprobării Avocatului 
Poporului; 

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

g)analizarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea 
programelor internaţionale 
de asistenţă tehnică şi 
financiară pentru realizarea 
scopului Mecanismului 
naţional de prevenire;” 
 

 
80. 
 
 
 

h)coordonarea organizării 
campaniilor de informare, de 
educare şi instruire în scopul 
prevenirii torturii şi a 

 După litera h) a articolului 
35 se introduce o nouă 
literă, lit. h1), cu următorul 
cuprins: 
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pedepselor sau tratamentelor 
aplicate cu cruzime, inumane 
sau degradante; 
 
 

hl) examinează şi valorifică 
informaţiile din rapoartele 
transmise de organizaţiile 
neguvernamentale, 
întocmite cu prilejul 
monitorizării condiţiilor de 
primire în centrele 
regionale de proceduri şi 
cazare ale solicitanţilor de 
azil, precum şi cu ocazia 
monitorizării îndepărtării 
sub escortă. 
 
Grupul PSD 
 

81.   La Capitolul V, titlul 
Secţiunii a 3-a se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Organizarea activităţii 

Mecanismului naţional de 
prevenire 

 

 

82. Art. 36 
(1)Domeniul privind 
prevenirea torturii în locurile 
de detenţie este organizat în 
structura centrală şi structura 
teritorială. 
(2)Structura centrală 

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

La articolul 36, alineatele 
(1) - (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
“Art.36-(1) Mecanismul 
naţional de prevenire este 
organizat în structura 
centrală şi structura 

 



 84 

cuprinde şi Centrul zonal 
Bucureşti. Structura 
teritorială este constituită din 
3 centre zonale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Avocatul Poporului 
stabileşte prin ordin locurile 
în care sunt amplasate 
centrele zonale şi judeţele 
care intră în aria de 
competenţă a acestora, 
precum şi criteriile de 
selectare a personalului din 
cadrul Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile 
de detenţie. 
 

 
 
 
 
 
 
„(21) Avocatul Poporului, prin 
excepţie de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr.247/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, stabileşte prin 
normative proprii nivelul 
cheltuielilor care fac obiectul 
acestei ordonanţe.” 
 

 

teritorială. 
(2)Structura centrală 
cuprinde şi Centrul zonal 
Bucureşti. Structura 
teritorială este constituită din 
3 centre zonale. 
 
 
 
 
 
(21) Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Avocatul Poporului 
stabileşte prin ordin locurile 
în care sunt amplasate 
centrele zonale şi judeţele 
care intră în aria de 
competenţă a acestora, 
precum şi criteriile de 
selectare a personalului din 
cadrul Mecanismului 
naţional de prevenire. 
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83.  
56. La articolul 36, alineatele 
(3), (31) şi (32) se abrogă. 

 
56. Se elimină. 

 

84.  
 
 
(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. 
 

 
Alineatul (4) al articolului 
36 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(4)Personalul structurii 
centrale şi al structurii 
teritoriale al  Mecanismului 
naţional de prevenire este 
alcătuit din personal de 
execuţie de specialitate cu 
studii juridice, personal de 
execuţie de specialitate din 
domeniul medicinii, al 
psihologiei, asistenţei 
sociale, sociologiei sau din 
alte domenii profesionale, 
personal  financiar, 
salarizare, resurse umane şi 
administrativ.” 
 
Grupul PSD 
 

 

85.  57. La articolul 36, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin. (51), cu 
următorul cuprins: 
„(51) Instituţia Avocatul 
Poporului poate închiria, 
concesiona sau primi în 
administrare, în condiţiile 

57. Se elimină.  
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legii, în vederea desfăşurării 
activităţii proprii bunuri 
mobile şi imobile, proprietate 
publică sau privată.” 

86. 
 
 

Art. 37 
 
(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 sau de 
la alte asociaţii profesionale 
din care fac parte. 
 
 
(2)Pe perioada îndeplinirii 
atribuţiilor, colaboratorii 

 Articolul 37 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.37.-(1) Pe lângă 
adjunctul Avocatului 
Poporului care coordonează 
Mecanismul naţional de 
prevenire a torturii în 
locurile de detenţie, în cadrul 
structurii centrale, inclusiv a 
Centrului zonal Bucureşti, 
precum şi a structurii 
teritoriale îşi desfăşoară 
activitatea în calitate de 
angajaţi permanenţi: 
personal de execuţie de 
specialitate cu studii juridice, 
medici, psihologi, asistenţi 
sociali, sociologi sau orice 
alte profesii necesare 
desfăşurării activităţii 
specifice, angajaţi personal 
financiar, salarizare, resurse 
umane şi administrativ, al 
cărui număr se stabileşte prin 
ordin al Avocatului 
Poporului în limita bugetului 
anual cu respectarea art. 55. 
(2) Pentru desfăşurarea 
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externi se supun îndatoririlor 
personalului instituţiei în 
ceea ce priveşte păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor şi 
a celorlalte reguli de 
disciplină internă ale 
instituţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)În desfăşurarea 
activităţilor specifice 

activităţilor Mecanismului 
naţional de prevenire, la 
nivelul structurii centrale şi 
ale structurii teritoriale, 
sunt cooptaţi şi colaboratori 
externi, în baza unor 
contracte de prestări de 
servicii, precum şi voluntari. 
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, aceste 
propuneri fiind unice criterii 
de selecţie. Selecţia 
colaboratorilor externi 
care participă la activităţile 
Mecanismului naţional de 
prevenire constituie 
excepţie faţă de procedura 
achiziţiei prin Serviciul 
Electronic de Achiziţii 
Publice (SEAP). 
 (3) Pe perioada îndeplinirii 
atribuţiilor, colaboratorii 
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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 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. 
 

externi se supun îndatoririlor 
personalului instituţiei în 
ceea ce priveşte păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor şi 
a celorlalte reguli de 
disciplină internă ale 
instituţiei. 
(4) La desfăşurarea activităţii 
de prevenire a torturii vor 
participa, în calitate de 
colaboratori externi în baza 
unor contracte de prestări 
servicii, reprezentanţi ai 
organizaţiilor 
neguvernamentale active în 
domeniul protecţiei 
drepturilor omului, selectate 
pe baza activităţii, de către 
Avocatul Poporului, cu 
avizul adjunctului 
Avocatului Poporului care 
coordonează activitatea 
Mecanismului naţional de 
prevenire., în temeiul unei 
proceduri stabilite prin 
regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
Avocatului Poporului. 
              
(5) În desfăşurarea 
activităţilor specifice 
Mecanismului naţional de 
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prevenire, membrii 
echipelor de vizitare sunt 
independenţi. 

 
Grupul PSD 
 

87. Art. 38 
(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. 
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. 
(2)Dispoziţiile art. 37 alin. 
(3) se aplică în mod 
corespunzător şi 

58. 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.” 

58. Articolul 38 se abrogă. 
 
 

Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină  şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVARE 
amendament 
Comisia sănătate 
 
Aceste modificări 
sunt deja adoptate 
prin Legea nr. 
9/2018 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.35/1997 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
instituţiei Avocatul 
Poporului. 
 
MOTIVARE 
amendament 
Comisia muncă 
 
Reglementarea se 
regăseşte în Legea 
nr. 9/2018 la pct. 8, 
iar în legea 
republicată în art. 
59 alin. (8); 
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colaboratorilor externi 
cooptaţi la nivelul structurii 
teritoriale. 
(3)În cadrul celor 3 centre 
zonale din structura 
teritorială a Domeniului 
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. 

 
 
 
 

 
 
Consiliul Legislativ 
 
Intervenţiile 
propuse au fost deja 
promovate în cadrul 
Legii nr.9/2018, 
astfel încât nu se 
mai justifică. Este 
necesară eliminarea 
pct.57. 
 

88. Art. 39 
 
2)Echipa de vizitare are în 
componenţa sa cel puţin un 
medic, în funcţie de 
specializarea necesară, şi un 
reprezentant al organizaţiilor 
neguvernamentale dintre cele 
prevăzute la art. 36 alin. (4). 
 

 Alineatul (2) al articolului 
39 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2)Echipa de vizitare are în 
componenţa sa, în mod 
obligatoriu, personal de 
execuţie de specialitate 
juridică din cadrul 
instituţiei Avocatul 
Poporului, un medic din 
cadrul acesteia sau  
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colaborator extern și un 
reprezentant al organizaţiilor 
neguvernamentale din cele 
prevăzute la art. 36 alin. (4). 
Componenţa echipei de 
vizită este stabilită de 
adjunctul Avocatului 
Poporului şi aprobată de 
Avocatul Poporului printr-o 
împuternicire emisă de 
acesta. 
Grup PSD 

89.  
---------------------------------- 

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

După alineatul (2) al 
articolului 39 se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
(21) Din echipa de vizitare 
pot face parte şi personal de 
execuţie de specialitate sau 
colaboratori externi din 
domeniul psihologiei, 
asistenţei sociale, 
sociologiei sau din alte 
domenii profesionale. 
 

 

90.  
 
 
 
(3)Vizitele sunt desfăşurate 
din oficiu, pe baza unui plan 
anual de vizitare, propus de 

 Alineatul (3) al articolului 
39 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Mecanismul naţional de 
prevenire desfăşoară vizite, 
anunţate sau inopinate, în 
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adjunctul Avocatului 
Poporului pentru Domeniul 
privind prevenirea torturii în 
locurile de detenţie şi aprobat 
de către Avocatul Poporului 
ori inopinat sau pe baza 
sesizării oricărei persoane 
sau a luării la cunoştinţă pe 
orice cale despre existenţa 
unei situaţii de tortură ori 
tratamente aplicate cu 
cruzime, inumane sau 
degradante în cadrul unui loc 
de detenţie. 

baza unui Plan anual de 
vizitare,  precum și activităţi 
preventive în baza unui Plan 
anual de activităţi propuse de 
adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobate de către 
Avocatul Poporului. 
 
Grupul PSD 

91. (4)În vederea elaborării 
planului anual de vizitare 
sunt avute în vedere cel puţin 
următoarele criterii: 
a)tipurile locurilor de 
detenţie existente; 
b)repartizarea geografică a 
locurilor de detenţie; 
c)sesizările primite asupra 
existenţei unei situaţii de 
tortură ori tratamentele cu 
cruzime, inumane sau 
degradante; 
d)vulnerabilitatea cunoscută 
a anumitor tipuri de locuri de 
detenţie; 
e)rapoartele anterioare ale 
Domeniului privind 

 Litera e) a alineatului (4) a 
articolului 39  se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
,,e) rapoartele anterioare ale 
Mecanismului naţional de 
prevenire şi ale domeniilor 
de activitate din cadrul 
instituţiei.” 
 
Grupul PSD 
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prevenirea torturii în locurile 
de detenţie şi ale celorlalte 
domenii de activitate din 
cadrul instituţiei. 
 

92. Art. 40 
(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. 
 

 Articolul 40 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“Art.40.- (1) Instituţiile 
vizitate sunt obligate să pună 
de îndată 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 obţin, 
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. 
Accesul echipelor de vizită 
ale Mecanismului naţional 
de prevenire în locurile de 
detenţie se realizează în 
baza împuternicirii 
semnate de Avocatul 
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Poporului şi a legitimaţiilor 
emise de instituţia 
Avocatul Poporului. Este 
interzis conducerii locurilor 
de detenţie sau personalului 
angajat al locurilor de 
detenţie să confişte sau să-i 
oblige pe membrii echipei de 
vizitare să dezvăluie acte şi 
informaţii confidenţiale 
obţinute cu ocazia vizitei. 
(3) Pentru îndeplinirea 
atribuţiilor, echipele de vizită 
ale Mecanismul naţional de 
prevenire au conform 
Protocolului opţional: 
a)acces la toate informaţiile 
referitoare la numărul 
persoanelor private de 
libertate în locurile de 
detenţie, precum şi la 
numărul acestor locuri şi 
amplasarea acestora; 
b)acces la toate informaţiile 
ce privesc tratamentul aplicat 
acelor persoane, precum şi 
condiţiile de detenţie; 
c)acces la toate locurile de 
detenţie şi la instalaţiile şi 
amenajările acestora; 
d)libertatea de a alege 
locurile pe care doresc să le 
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viziteze şi persoanele cu care 
doresc să aibă întrevederi. 
(4) Pentru aprecierea 
aspectelor relevante cu 
privire la condiţiile de 
detenţie şi la tratamentul 
aplicat persoanelor private de 
libertate, membrii echipelor 
de vizită ale Mecanismului 
naţional de prevenire au 
acces în locurile de detenţie 
cu aparate de fotografiat, 
aparate de înregistrare audio, 
instrumente pentru 
măsurarea suprafeţei, 
nivelului zgomotului, 
temperatură şi umiditate. 
 
Grupul PSD 
 

93.  
Art. 41 
 
 (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 

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

Alineatul (6) al articolului 
41 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 
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privind prevenirea torturii în 
locurile de detenţie. 
 

naţional de prevenire.” 

94. Art. 42 
 
Nicio persoană nu poate fi 
trasă la răspundere pentru 
informaţiile comunicate 
membrilor echipei de 
vizitare. 

 Articolul 42 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.42.- (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 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 raport de tipul 
locului de detenţie sau 
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autorităţilor competente în 
funcţie de natura 
represaliilor. 
(3) Petiţiile adresate în 
condiţiile alin.(2) vor fi 
soluţionate cu celeritate.” 

95. Art. 43 
 
 (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. 
 

 Alineatul (2) al articolului 
43 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 
termenului o singură dată, cu 
30 de zile, de către adjunctul 
Avocatul Poporului, pentru 
motive întemeiate. Raportul 
de vizită este avizat de 
adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi aprobat de 
Avocatul Poporului.” 

 

96. Art. 44 
(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 

 Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 44 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
(2) Pentru motive întemeiate, 
termenul de 30 de zile 
prevăzut la alin.(l) poate fi 
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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 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. 
 

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 pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire 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. 

97. Art. 47 
 
Avocatul Poporului are 
obligaţia de a sesiza de 
îndată organele judiciare 
atunci când, în exercitarea 
atribuţiilor sale, constată 

 Articolul 47 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.47.- Avocatul Poporului 
sau adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire, după caz, are 
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existenţa unor indicii privind 
săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală. 
 

obligaţia de a sesiza de 
îndată organele judiciare 
atunci când, în exercitarea 
atribuţiilor sale, constată 
existenţa unor indicii privind 
săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală. 
 

98. Art. 48 
(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. 
(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 

 Articolul 48 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.48.- (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 
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alte date sau informaţii 
relevante pentru activitatea 
Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile 
de detenţie. 
(3)Raportul de activitate a 
Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile 
de detenţie este parte 
componentă a Raportului 
anual pe care Avocatul 
Poporului îl prezintă în 
şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului. 
 

alte date sau informaţii 
relevante pentru activitatea 
Mecanismului naţional de 
prevenire. 
 (3) Raportul de activitate al 
Mecanismului naţional de 
prevenire este distinct de 
Raportul anual al Avocatului 
Poporului. Rapoartele anuale 
se prezintă în şedinţa 
comună a celor două Camere 
ale Parlamentului de 
Avocatul Poporului. 
 
Grupul PSD 
 

99.  
Art. 49 
 
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. 
 

 Articolul 49 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Art.49. - În exercitarea 
atribuţiilor sale, Avocatul 
Poporului sau după caz, 
adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire menţine legătura 
cu Subcomitetul de 
prevenire a torturii, trimite 
acestuia informaţii şi se 
întâlneşte cu membrii 
acestuia.” 

 

100. Art. 50  Articolul 50 se modifică şi  



 101 

 
Personalul de execuţie de 
specialitate cu studii juridice 
şi specialiştii pot beneficia de 
pregătire profesională şi 
asistenţă tehnică din partea 
Subcomitetului de prevenire 
a torturii, în condiţiile 
protocolului opţional. 
 

va avea următorul cuprins: 
Art.50.- Personalul de 
specialitate cu studii juridice 
şi personalul de specialitate 
din domeniul medicinii, al 
psihologiei, asistenţei 
sociale, sociologiei sau din 
alte domenii profesionale 
beneficiază de pregătire 
profesională şi asistenţă 
tehnică din partea 
Subcomitetului de prevenire 
a torturii, în condiţiile 
Protocolului opţional. 
 
Grupul PSD 
 

101.  
Art. 51 
Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale 
activităţii de prevenire a 
torturii 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. 
 

 Articolul 51 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.51.-(1)Finanţarea 
cheltuielilor de personal, 
curente şi de capital ale 
Mecanismului naţional de 
prevenire se asigură de la 
bugetul de stat, fiind parte 
integrantă a bugetului 
instituţiei Avocatul 
Poporului. 
(2) Bugetul anual al 
Mecanismului naţional de 
prevenire se propune şi 
elaborează de către 
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adjunctul Avocatului 
Poporului pentru 
Mecanismul naţional de 
prevenire şi se aprobă de 
Avocatul Poporului, fiind 
folosit exclusiv pentru 
cheltuielile Mecanismului.” 
 
Grupul PSD 
 

102. CAPITOLUL VI 
Răspundere, 
incompatibilităţi şi 
imunităţi 
 

 

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

Se abrogă.  

103. Art. 52 
Avocatul Poporului şi 
adjuncţii săi nu răspund 
juridic pentru opiniile 
exprimate sau pentru actele 
pe care le îndeplinesc, cu 
respectarea legii, în 
exercitarea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege. 

 Articolul 52 se abrogă. 
 

 

104. Art. 53 
(1)Pe durata exercitării 
mandatului, Avocatul 
Poporului poate fi urmărit şi 
trimis în judecată penală 
pentru fapte, altele decât cele 
prevăzute la art. 52, dar nu 
poate fi reţinut, 

 Articolul 53 se abrogă. 
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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. 52, dar nu 
pot fi reţinuţi, 
percheziţionaţi, arestaţi la 
domiciliu sau arestaţi 
preventiv fără înştiinţarea 
prealabilă a Avocatului 
Poporului. 
(3)Dacă Avocatul Poporului 
sau adjuncţii săi sunt arestaţi 
ori trimişi în judecată penală, 
ei vor fi suspendaţi din 
funcţie, de drept, până la 
rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti. 

105. Art. 54 
(1)În timpul exercitării 
funcţiei, Avocatul Poporului 
şi adjuncţii acestuia nu pot fi 
membri ai unui partid politic 
şi nu pot îndeplini nicio altă 
funcţie publică sau privată, 
cu excepţia activităţilor şi 
funcţiilor didactice din 

 Articolul 54 se abrogă. 
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învăţământul superior. 
(2)Incompatibilităţile 
prevăzute la alin. (1) se 
aplică şi personalului cu 
funcţii de conducere şi de 
execuţie de specialitate. 

106. Capitolul VII 
Serviciile instituţiei 

Avocatului Poporului 

 Capitolului VII se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

„CAPITOLUL VII 
Structura organizatorică, 

statutul personalului 
instituţiei Avocatul 

Poporului şi 
incompatibilităţile 

 

107. Art. 55 
 
Structura organizatorică, 
statul de funcţii şi numărul 
de personal necesar 
activităţii instituţiei se 
aprobă de Avocatul 
Poporului, în limita bugetului 
anual. 
 

 Articolul 55 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.55.- Structura 
organizatorică, statul de 
funcţii şi numărul de 
personal necesar activităţii 
instituţiei se aprobă, prin 
ordin, de Avocatul 
Poporului, în limita 
bugetului anual. 

 

108.   După articolul 55 se 
introduc şase noi articole, 
art.551 – 556, cu următorul 
cuprins: 
 
Art.551. - (1) Instituţia 

 
 
 
 
 
Consiliul Legislativ 
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Avocatul Poporului are 
următoarea structură 
organizatorică: 
A. Structura centrală: 
1. Domeniile de activitate, 
coordonate de adjuncţii 
Avocatului Poporului sub 
coordonarea Avocatului 
Poporului: 
a)Domeniul drepturilor 
omului, egalitate de şanse 
între bărbaţi şi femei, culte 
religioase şi minorităţi 
naţionale; 
b)Domeniul drepturile 
copilului, ale familiei, 
tinerilor, pensionarilor, 
persoanelor cu handicap; 
c) Domeniul drepturile  
familiei, tinerilor, 
pensionarilor, persoanelor 
cu handicap; 
d) Domeniul privind 
apărarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului; 
e) Domeniul proprietate, 
muncă, protecţie socială, 
impozite şi taxe. 
2. Mecanismul naţional de 
prevenire, ca structură 
autonomă în cadrul 

 
Intervenţiile 
legislative prin care 
se doreşte 
modificarea în 
întregime a unui 
capitol nu sunt 
realizate cu 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. Este 
necesară 
restructurarea 
pct.54 în mai multe 
puncte. 
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instituţiei Avocatul 
Poporului, coordonat de un 
adjunct al Avocatului 
Poporului. 
3. Direcţia contencios, 
coordonată de un director, în 
subordinea directă a 
Avocatului Poporului, 
formată din: 
d) Biroul contencios 
constituţional şi recurs în 
interesul legii; 
e) Biroul contencios 
administrativ şi juridic; 
Biroul analiză acte 
normative, relaţii externe şi 
comunicare. 
4. Direcţia economică, 
coordonată de un director 
coordonator, în subordinea 
directă a Avocatului 
Poporului, formată din: 
a) Biroul financiar, salarizare 
şi resurse umane, condus de 
un şef de birou. 
b) Biroul administrativ, 
condus de un şef de birou.  
5. Audit, în subordinea 
directă a Avocatului 
Poporului. 
6. Cabinetul Avocatului 
Poporului, în subordinea 
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directă a Avocatului 
Poporului. 
 
B. 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 
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 
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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 şi 
completările ulterioare. 

Art. 552 - (1) Personalul 
instituţiei Avocatul 
Poporului este format din 
demnitari, personal de 
conducere şi de execuţie de 
specialitate cu statut de 
funcţionar public 
parlamentar şi personal 
încadrat prin contract 
individual de muncă.  
(2) Personalului de 
conducere şi de execuţie de 
specialitate cu statut de 
funcţionar public 
parlamentar i se aplică 
prevederile Legii nr. 7/2006 
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privind statutul 
funcţionarului public 
parlamentar, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiind în  
mod corespunzător, de toate 
drepturile şi având toate 
obligaţiile acestuia. 
Salarizarea personalului cu 
funcţii de conducere şi de 
execuţie de specialitate din 
instituţia Avocatul Poporului 
se realizează la nivelul 
salariului corespunzător 
funcţiilor publice 
parlamentare similare. 
(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 Mecanismului 
naţional de prevenire şi 
personalul instituţiei care 
efectuează vizite şi anchete 
în spaţii unde există factori 
ce pot afecta sănătatea şi 
integritatea fizică şi psihică 
beneficiază de sporuri 
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pentru condiţii 
vătămătoare de 15%. 
(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 legale 
în materie. 
(6) De la data intrării în 
vigoare a prezentei legi 
salariile de bază ale şoferilor 
se stabilesc la nivelul aflat în 
plată aferent funcţiilor 
similare din cadrul 
Serviciilor Parlamentului. 
 
Art. 553 - Avocatul 
Poporului, adjuncţii săi şi 
personalul instituţiei nu 
răspund juridic pentru 
opiniile exprimate sau pentru 
actele pe care le îndeplinesc, 
cu respectarea legii, în 
exercitarea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege. 
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Art. 554 - (1) Pe durata 
exercitării mandatului, 
Avocatul Poporului poate fi 
urmărit şi trimis în judecată 
penală pentru fapte, altele 
decât cele prevăzute la art. 
555, dar nu poate fi reţinut, 
percheziţionat, arestat la 
domiciliu sau arestat 
preventiv fără 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. 555, dar nu 
pot fi reţinuţi, 
percheziţionaţi, arestaţi la 
domiciliu sau arestaţi 
preventiv fără înştiinţarea 
prealabilă a Avocatului 
Poporului. 
(3) Dacă Avocatul Poporului 
sau adjuncţii săi sunt arestaţi 
ori trimişi în judecată penală, 
ei vor fi suspendaţi din 
funcţie, de drept, până la 
rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti. 
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Art. 555 – (1)În timpul 
exercitării funcţiei, Avocatul 
Poporului şi adjuncţii 
acestuia nu pot fi membri ai 
unui partid politic şi nu pot 
îndeplini nicio altă funcţie 
publică sau privată, cu 
excepţia activităţilor şi 
funcţiilor didactice din 
învăţământul superior. 
(2) Personalului instituţiei 
Avocatul Poporului îi sunt 
aplicabile incompatibilităţile 
prevăzute de Legea nr. 
7/2006 privind statutul 
funcţionarului public 
parlamentar, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
(3) Fac excepţie de la 
incompatibilităţile prevăzute 
de Legea nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar cu modificările 
şi completările ulterioare, 
personalul de specialitate din 
cadrul Mecanismului 
naţional de prevenire  -
medici, psihologi, asistenţi 
sociali, în scopul asigurării 
continuităţii exercitării 
profesiei. 
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Art. 556.- (1) În exercitarea 
atribuţiilor, membrii 
Mecanismului naţional de 
prevenire vor beneficia 
necondiţionat de garanţiile şi 
de sprijinul autorităţilor. 
(2) Membrii Mecanismului 
naţional de prevenire nu 
răspund juridic pentru 
opiniile exprimate sau pentru 
actele pe care le îndeplinesc, 
cu respectarea legii, în 
exercitarea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege.” 
 
Grupul PSD 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

109. Art. 56 
În cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului se organizează, pe 
lângă domeniile de activitate, 
următoarele: 
a)Serviciul contencios 
constituţional, recurs în 
interesul legii, contencios 
administrativ şi juridic, 
analiză acte normative, relaţii 

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

Articolul 56 se abrogă. 
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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 
coordonator îndrumă şi 
răspunde de activitatea 
Biroului financiar, salarizare 
şi resurse umane şi a 
Biroului administrativ. 

110. Art. 57 
 
Funcţiile de conducere şi de 
execuţie de specialitate din 
aparatul instituţiei Avocatul 
Poporului se ocupă prin 
concurs, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 

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

Articolul 57 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.57.- (1) Funcţiile din 
aparatul instituţiei Avocatul 
Poporului se ocupă prin 
concurs sau examen, în 
condiţiile legii.  
(2) Condiţiile pentru 
ocuparea funcţiilor sunt 
stabilite prin ordin al 
Avocatului Poporului. 
(3) Trecerea de pe un post de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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) În situaţia în care se 
desfiinţează o funcţie de 
conducere ocupată, postul se 
transformă într-o funcţie 
corespunzătoare studiilor şi 
condiţiilor de vechime ale 
acesteia.  
(5) În situaţia în care o 
persoană din cadrul 
instituţiei este numită într-o 
funcţie de demnitate publică, 
rezervarea postului acesteia 
este obligatorie. 
(6) La birourile teritoriale şi 
la centrele zonale ale 
instituţiei Avocatului 
Poporului, îşi desfăşoară 
activitatea personal cu statut 
de funcţionar public 
parlamentar şi personal 
contractual, având funcţiile 
de consilieri, experţi, 
referenţi, respectiv şoferi. 
 
Grup PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111. Art.59  Alineatul (1) al articolului  
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(1) Instituţia Avocatul 
Poporului are buget propriu, 
care face parte integrantă din 
bugetul de stat. Prin legile 
bugetare anuale poate fi 
aprobat un fond la dispoziţia 
Avocatului Poporului, pentru 
acordarea de ajutoare. 
 

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

59 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.59.- (1) Instituţia 
Avocatul Poporului are buget 
propriu, care face parte 
integrantă din bugetul de 
stat. Prin legile bugetare 
anuale poate fi aprobat un 
fond la dispoziţia Avocatului 
Poporului, pentru acordarea 
de ajutoare, recompense, 
contribuţii la acţiuni 
umanitare şi burse. 
 

112.   
După alineatul (2) al 
articolului 59 se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
„(21) Avocatul Poporului, 
prin excepţie de la 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli 
pentru autorităţile 
administraţiei publice şi 
instituţiile publice, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.247/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
stabileşte prin normative 
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proprii nivelul cheltuielilor 
care fac obiectul acestei 
ordonanţe. 
 

113. (3)Funcţia de Avocat al 
Poporului este asimilată ca 
rang, salarizare şi condiţii de 
pensionare cu funcţia de 
ministru, iar funcţia de 
adjunct al Avocatului 
Poporului este asimilată ca 
rang, salarizare şi condiţii de 
pensionare cu funcţia de 
secretar de stat, beneficiind 
în mod corespunzător de 
toate drepturile acestora. 
Funcţiile de conducere şi de 
execuţie de specialitate sunt 
asimilate cu cele din aparatul 
Parlamentului. Adjuncţii 
Avocatului Poporului sunt 
numiţi pentru un mandat de 5 
ani, mandat ce poate fi 
reînnoit o singură dată. 

 Alineatul  (3) al articolului 
59 se abrogă. 
 
 
Grupul PSD 
 

 

114.  

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

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

După alineatul (5) al 
articolului 59 se introduc 
trei noi alineate,  alin. (51) -
(53), cu următorul cuprins: 
(51) Personalul de execuţie 
de specialitate al instituţiei 
beneficiază anual de stagii de 
pregătire profesională 
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asigurate din bugetul 
instituţiei Avocatul 
Poporului, în materia 
respectării drepturilor omului 
sau în specialitatea studiilor 
absolvite.  
(52) De stagiile de pregătire 
prevăzute în alineatul de mai 
sus beneficiază inclusiv 
personalul Mecanismului 
naţional de prevenire. 
(53) Instituţia Avocatul 
Poporului asigură plata 
cheltuielilor pentru transport, 
cazare şi masă în timpul 
deplasărilor efectuate de 
reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale şi de 
colaboratorii externi, care fac 
parte din echipa de vizitare. 
 

115.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

După alineatul (9) al 
articolului 59 se introduc 
două noi alineate, alin. (10) 
şi (11), cu următorul 
cuprins: 
 
(10) Numărul minim de 
posturi al instituţiei Avocatul 
Poporului este de minimum 
175. 
(11) Numărul de posturi al 
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structurii organizatorice se 
modifică prin ordin al 
Avocatului Poporului, în 
funcţie de necesităţile 
instituţiei. 
 
Grup PSD 

116.  Art. II. - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
înfiinţează Direcţia contencios, 
prin transformarea Serviciului 
contencios constituţional, recurs 
în interesul legii, contencios 
administrativ şi juridic, analiză 
acte normative, relaţii externe şi 
comunicare din cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului. 
 
(2)Direcţia contencios 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. 
 

Art.II.- (l) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.II.- (2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)La data intrării în 
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-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 

vigoare a prezentei legi, 
numărul de personal al 
Direcţiei contencios, 
finanţat potrivit legii, se 
suplimentează cu 10 
posturi.  
 
(4) Asigurarea fondurilor 
necesare ocupării celor 10 
posturi se va realiza cu 
ocazia rectificării bugetare, 
în anul 2018. 
 
Autor: 
deputat Stelian Ion 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

117.   Art. III. - (l) La data intrării 
în vigoare a prezentei legi, se 
înfiinţează Direcţia 
economică, formată din 
Biroul financiar, salarizare şi 
resurse umane şi Biroul 
administrativ, în cadrul 
instituţiei Avocatul 
Poporului. 
(2) Direcţia  economică preia 
structura organizatorică, 
întreg personalul de 
conducere şi de execuţie de 

 



 121 

specialitate al Biroului 
financiar, salarizare şi 
resurse umane şi al Biroului 
administrativ, precum şi 
posturile existente. 
 
Grupul PSD 

118.  

 

 

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

Art. III. - Alineatul (3) al 
articolului 16 din Legea 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.48 din 
21 ianuarie 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 

„(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.” 

Art. IV. - Alineatele (3) şi 
(4) ale articolului 16 din 
Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia 
privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.48 din 21 ianuarie 2016, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(3) Consiliul de Monitorizare 
înfiinţat în baza Legii 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, are 
obligaţia de a comunica  
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-------------------------------------- 

Avocatului Poporului toate 
datele şi informaţiile 
solicitate, în vederea 
soluţionării petiţiilor 
referitoare la persoanele cu 
dizabilităţi. 
(4) Avocatul Poporului 
colaborează în condiţiile 
legii cu Consiliul de 
Monitorizare pentru 
realizarea scopului 
constituţional al Avocatului 
Poporului privind 
promovarea şi apărarea 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi. 
 
Grupul PSD 

119.  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 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. 

Art.V. - Legea nr. 35/1997 
privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.181 din 27 februarie 2018, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

 

Consilier parlamentar, Rodica Penescu 
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