
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată 

  
 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Articol unic: – Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 10, alineatul (1) 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) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, 

tineri, culte religioase şi minorităţi naţionale; 
c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; 
d) proprietate, muncă, drepturile familiei, ale pensionarilor şi ale 

persoanelor cu handicap, protecţie socială, impozite şi taxe.” 
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2. După articolul 121 se introduce un nou articol,  
articolul 122, cu următorul cuprins: 

„Art. 122 – (1) Avocatul Copilului acţionează în vederea 
dezvoltării depline şi armonioase a copilului, înţeles ca orice fiinţă 
umană, de la concepţie, până la 18 ani, cu respectarea demnităţii şi a 
opiniei acestuia, în vederea asigurării unui regim special de protecţie şi 
asistenţă în realizarea drepturilor sale. 

(2) Avocatul Copilului desfăşoară activităţi în vederea 
exercitării şi protecţiei drepturilor copilului, împotriva violenţei, 
cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării şi a oricăror alte rele 
tratamente. 

(3) Avocatul Copilului va acorda protecţie şi asistenţă specială 
copiilor cu handicap. 

(4) Avocatul Copilului este obligat să acorde protecţie şi 
asistenţă copilului şi la cererea acestuia fără acordul părinţilor sau 
reprezentanţilor legali. 

(5) În vederea garantării drepturilor şi libertăţilor copilului, 
Avocatul Copilului poate asista copilul aflat în dificultate sau în situaţii 
de risc, chiar în lipsa informării sau acordului părinţilor sau 
reprezentanţilor legali. 

(6) Avocatul Copilului desfăşoară acţiuni prevăzute de lege şi 
din proprie iniţiativă, cooperând, în acest scop, cu cetăţenii, organizaţiile 
neguvernamentale sau instituţiile şi autorităţile publice cu activitate în 
domeniu, care indică încălcarea drepturilor sau intereselor copilului. 

(7) Avocatul Copilului decide asupra petiţiilor referitoare la 
încălcarea drepturilor sau libertăţilor copiilor, verifică activitatea de 
rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicită autorităţilor sau 
funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării 
drepturilor şi libertăţilor, repunerea în drepturi şi repararea 
prejudiciilor.” 
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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 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
 


