
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Articolul 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, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

 
1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 2 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului şi 
adjuncţii săi nu se substituie autorităţilor publice. 

(3) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot fi supuşi niciunui 
mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îi poate obliga pe 
Avocatul Poporului şi adjuncţii săi să se supună instrucţiunilor sau 
dispoziţiilor sale. 
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2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

(1) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi sunt numiţi, pe o durată de 
5 ani, de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Mandatul 
Avocatului Poporului şi al adjuncţilor acestuia poate fi reînnoit o 
singură dată. 

(2) Poate fi numit Avocat al Poporului sau adjunct al acestuia 
orice cetăţean român care are pregătire juridică superioară, înaltă 
competenţă profesională, reputaţie neştirbită şi o vechime de cel puţin 
10 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior. 

 
3. Alineatul (3) al articolului 7 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(3) Candidaţii vor fi aleşi, prin vot secret, preferenţial, pe listă de 
candidaţi, de către Camerele reunite ale Parlamentului. Votul fiecărui 
parlamentar se va da pentru un număr de 5 candidaţi, stabilind pentru 
fiecare un număr de puncte în funcţie de preferinţă. Pe buletinul de vot, 
fiecare parlamentar va acorda 5 puncte pentru cel mai dorit candidat, 4 
puncte pentru următorul, 3 puncte pentru a treia preferinţă, 2 puncte 
pentru a patra preferinţă şi 1 punct pentru ultima preferinţă. Ceilalţi 
candidaţi nepreferaţi nu vor obţine niciun punct pe buletinul de vot. 
Voturile care nu cuprind 5 candidaţi votaţi preferenţial sau la care se 
repetă unul sau mai multe ranguri vor fi considerate nule. Pe baza 
numărului de puncte obţinut de fiecare candidat, se stabileşte ierarhia a 
acestora, în cazul punctajului egal obţinut, departajarea candidaţilor se 
va realiza în funcţie de vechimea în activitatea juridică sau în 
învăţământul juridic superior. 

 
4. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou 

alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
(4) Candidatul care a totalizat cel mai mare număr de puncte va fi 

declarat Avocat al Poporului, următorul clasat va fi declarat prim-
adjunct, iar următorii trei clasaţi ca adjuncţi cu rangul respectiv, în 
funcţie de clasificarea la vot. Candidaţii care nu s-au clasat între primii 
5, dar au obţinut puncte de la votanţi, vor fi consideraţi supleanţi, în 
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ordinea punctajului obţinut, în cazul în care unul sau mai mulţi dintre 
primii 5 clasaţi refuză să depună jurământul. 

 
5. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 8 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 
(1) Mandatul de Avocat al Poporului şi de adjunct al acestuia se 

exercită de la data depunerii, în faţa preşedinţilor celor două Camere 
ale Parlamentului, a următorului jurământ: Jur să respect Constituţia şi 
legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi 
cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de Avocat al 
Poporului/adjunct al Avocatului Poporului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

(3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcţie a 
Avocatului Poporului sau a adjunctului acestuia şi necesită completarea 
listei celor aleşi cu următorul clasat. 

(4) Mandatul Avocatului Poporului şi al adjuncţilor săi durează 
până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului şi 
adjuncţii săi. 

 
6. Articolul 9 se modifică şi se completează şi va avea 

următorul cuprins: 
(1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de 

termen în caz de demisie, revocare din funcţie conform alineatului (4), 
incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-
şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen 
medical de specialitate, ori în caz de deces. 

(2) Încetarea mandatului Avocatului Poporului pentru cauzele 
prevăzute în art. 9 alin. (1), atrage după sine şi încetarea mandatului 
tuturor adjuncţiilor săi şi impune organizarea de noi alegeri, cu 
respectarea termenului prevăzut în art. 9 alin (6) din prezenta lege. 

(3) Încetarea înainte de termen a mandatului unui adjunct al 
Avocatului Poporului are loc în aceleaşi condiţii prevăzute la alineatul 
(1), fără ca aceasta să afecteze mandatul Avocatului Poporului sau al 
celorlalţi adjuncţi, dacă ceilalţi trei adjuncţi sunt în funcţie. Atribuţiile 
sale vor fi preluate, până la împlinirea termenului prevăzut de art. 6 
alin. (1), de ceilalţi adjuncţi. Încetarea înainte de termen a mandatului a 
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doi sau mai mulţi adjuncţi ai Avocatului Poporului atrage după sine 
încetarea mandatului Avocatului Poporului şi a tuturor adjuncţilor săi. 
Aceştia vor asigura interimatul până la organizarea de noi alegeri, în 
termen de cel mult 90 de zile. 

(4) Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului sau a 
adjuncţilor acestuia, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se 
face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor 
permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza 
raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale 
Parlamentului. 

(5) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a 
funcţiei sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor 
două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei 
care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului. 

(6) În cazul în care mandatul Avocatului Poporului încetează 
înainte de termen, până la numirea unui nou Avocat al Poporului şi a 
adjuncţilor acestuia conform procedurii prevăzute la art. 7 alin. (3) şi 
(4), interimatul funcţiei este asigurat de prim-adjunctul acestuia, în 
ordinea clasificării la votul din Parlament, pentru o perioadă ce nu 
poate depăşi 90 de zile. 

(7) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia, la data pensionării 
sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie 
calculată similar cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale, cu 
condiţia îndeplinirii unui mandat complet conform art. 6 alin. (1). 

 
7. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 10 se modifica şi vor avea 

următorul cuprins: 
(1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, cu atribuţii în 

următoarele domenii de activitate: 
a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, 

culte religioase şi minorităţi naţionale; 
b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, 

persoanelor cu handicap; 
c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; 
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d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. 
(3) Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea 

stabilită de votul din Parlament, atribuţiile Avocatului Poporului, în caz 
de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de către acesta. 

 

8. Articolul 11 se abrogă. 
 

9. La articolul 12, litera e) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

e) îndeplinesc, în ordinea stabilită de votul din Parlament, 
atribuţiile Avocatului Poporului în caz de imposibilitate temporară a 
exercitării funcţiei; 

 

10. Alineatul (4) al articolului 15 se abrogă. 
 

11. Alineatul (1) al articolului 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului şi 
adjuncţii săi pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte, 
altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu pot fi reţinuţi, 
percheziţionaţi, arestaţi preventiv sau la domiciliu fără încuviinţarea 
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. 

 

12. Alineatul (2) al articolului 31 se abrogă. 
 

13. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 36 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

(3) Funcţia de Avocat al Poporului sau de adjunct al acestuia este 
asimilată ca rang, salarizare şi condiţii de pensionare cu funcţia de 
judecător al Curţii Constituţionale beneficiind în mod corespunzător de 
toate drepturile acestora. Funcţiile de conducere şi de execuţie de 
specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului. 

(4) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi care nu au domiciliu şi nici 
locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti beneficiază, de 
la data numirii în funcţie, de decontarea cheltuielilor de cazare şi 
transport de la localitatea de domiciliu până la locul de muncă din 
municipiul Bucureşti. 
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14. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
În situaţia în care în funcţia de Avocat al Poporului sau adjunct al 

acestuia este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este 
obligatorie. 

 

Articolul II 

Actuala lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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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 
 

 


