
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. - Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 884 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 
1. Alineatul (4) al articolului  9 se abrogă. 
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2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 10. - (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, 

specializaţi pe următoarele domenii de activitate: 

a) drepturile copilului, denumit Avocatul copilului; 

b) discriminare, drepturile omului, culte religioase şi minorităţi 

naţionale, pensionari, persoane cu handicap; 

c) armată, justiţie, poliţie şi penitenciare; 

d) proprietate, muncă, drepturile familiei, ale tinerilor, protecţie 

socială, impozite şi taxe.” 

 

3. După Capitolul III se introduce Capitolul III1 – Avocatul 

copilului, cu următorul cuprins: 

„Art. 121. - (1) Avocatul copilului acţionează în vederea 

dezvoltării depline şi armonioase a copilului, înţeles ca orice fiinţă 

umană, de la concepţie, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu 

respectarea demnităţii şi a opiniei acestuia, în vederea asigurării unui 

regim special de protecţie în realizarea drepturilor sale. 

(2) Avocatul copilului acţionează în beneficiul apărării 

drepturilor copilului, în special: 

a) dreptul la viaţă şi la ocrotirea sănătăţii; 

b) dreptul la învăţătură; 

c) dreptul la creştere într-un mediu familial, cu o atmosferă de 

fericire, dragoste, înţelegere şi protecţie; 

d) dreptul la protecţie şi asistenţă specială din partea statului, în 

lipsa mediului familial. 
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(3) Avocatul copilului desfăşoară activităţi în vederea exercitării 

şi protecţiei drepturilor copilului, împotriva violenţei, cruzimii, 

exploatării, coruperii, neglijării şi a oricăror alte rele tratamente. 

(4) Avocatul copilului va acorda o atenţie specială copiilor cu 

handicap. 

(5) Avocatul copilului este obligat să acorde protecţie şi la 

cererea copilului, fără acordul părinţilor sau a reprezentanţilor legali, 

atunci când situaţia o impune, efectuând o anchetă prealabilă. 

(6) În vederea garantării drepturilor şi libertăţilor copilului, 

Avocatul copilului se va sesiza şi în legătură cu copilul aflat în situaţii 

de risc, chiar în lipsa informării sau a acordului părinţilor sau a 

reprezentanţilor legali. 

(7) Avocatul copilului desfăşoară acţiuni prevăzute de lege şi 

din oficiu, cooperând în acest scop cu cetăţenii, organizaţiile 

neguvernamentale sau instituţiile şi autorităţile publice cu activitate în 

domeniu, în cazul încălcării drepturilor sau intereselor copilului. 

Art. 122 -  Avocatul copilului are dreptul să: 

a) coordoneze independent activităţile specifice domeniului său 

de activitate; 

b) să cerceteze fiecare caz cu care este sesizat, precum şi cele cu 

privire la care se sesizează din oficiu, fără o avizare prealabilă; 

c) să ceară autorităţilor publice să dea explicaţii sau să furnizeze 

informaţii, precum şi să pună la dispoziţie acte şi documente, inclusiv 

cele care conţin date personale; 

d) în cazul în care constată încălcarea drepturilor copilului de 

către autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale sau persoane 
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fizice, Avocatul copilului poate solicita sancţionarea disciplinară sau 

penală, după caz; 

e) să încheie parteneriate cu instituţii publice sau private, să 

atragă sponsorizări, campanii mass-media în interesul superior al 

copilului. 

 

Art. 123
. - Personalul de specialitate din subordinea Avocatului 

copilului trebuie să aibă studii superioare în drept, psihologie, sociologie 

sau asistenţă socială. 

 

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice 

dispoziţii contrare se abrogă. Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 15 septembrie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se 

articolelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 
 


