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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Domnului deputat 

  Nicuşor HALICI 

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități          

 

 

AVIZ 

 

asupra Propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  problemele 

minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Plx.102/2020 din 12 martie 2020, spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, Propunerea legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,  înregistrată cu nr. 4c-6/136 din 13 martie 

2020. 

Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată. 

În şedinţa online din 26 martie 2020, membrii comisiei au examinat propunerea 

legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în 

urma dezbaterilor au hotărât, cu  majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

amendamente admise, prezentate în anexa care face parte din prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat Iusein IBRAM 

 
 

 

Întocmit: consilier parlamentar  Onesia Babeş 

                 consilier parlamentar Elena Zorilă 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

Plx 102/2020   

 

Nr. 

crt 

Text 

Propunere legislativa 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.8…. 

(2) Candidații vor fi audiați 

de comisiile juridice din 

Camera Deputaților și 

Senat. În vederea audierii, 

fiecare candidat va depune 

actele din care rezultă 

îndeplinirea condițiilor 

prevăzute de Constituție și 

de prezenta lege pentru a fi 

numit Avocat al Poporului. 

Candidații vor fi prezenți la 

dezbateri. 

 

 

(3) Este numit Avocat al 

Poporului candidatul care a 

întrunit cel mai mare număr 

de voturi ale deputaților și 

senatorilor prezenți. 

Art.8…. 

(2) Candidații vor fi audiați 

de către comisiile juridice și 

de către comisiile de 

drepturile omului din 

Camera Deputaților și Senat. 

În vederea audierii, fiecare 

candidat va depune actele 

din care rezultă îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de 

Constituție și de prezenta 

lege pentru a fi numit 

Avocat al Poporului. 

Candidații vor fi prezenți la 

dezbateri. 

(3) Este numit Avocat al 

Poporului candidatul care a 

întrunit votul majorității 

membrilor fiecărei 

Camere. 

 

 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

1.Pentru o corectă 

reglementare, având 

în vedere că, 

potrivit legii, 

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 decembrie 

1993, prin care au 

fost adoptate 

Principiile de la 

Paris și are drept 

scop apărarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

persoanelor fizice în 

raporturile acestora 

cu autorităţile 

publice. 

2.Numirea, ca și 

revocarea, trebuie 

să se facă  în același 

mod, adică cu votul 

majorității 

deputaților și 

senatorilor.  
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2. Art.10… 

(3) Revocarea din funcție a 

Avocatului Poporului, ca 

urmare a încălcării 

Constituției și a legilor, se 

face de plenul reunit al 

Parlamentului, în ședință 

comună, cu votul majorității 

deputaților și senatorilor, la 

propunerea birourilor 

permanente reunite, 

adoptată cu votul majorității 

membrilor acestora, pe baza 

raportului comun al 

comisiilor juridice ale celor 

două Camere ale 

Parlamentului. 

Art.10… 

(3) Revocarea din funcție a 

Avocatului Poporului, ca 

urmare a încălcării 

Constituției și a legilor, se 

face de către plenul reunit al 

Parlamentului, în ședință 

comună, cu votul majorității 

deputaților și senatorilor, la 

propunerea birourilor 

permanente reunite, adoptată 

cu votul majorității 

membrilor acestora, pe baza 

raportului comun al 

comisiilor juridice și al 

comisiilor pentru 

drepturile omului ale celor 

două Camere ale 

Parlamentului. 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

 

 

 

Aceeași motivare ca 

la punctul 

precedent. 

3. Art.13 (1) Adjuncții  

Avocatului Poporului 

exercită funcții de demnitate 

publică și sunt numiţi pe o 

durată de 5 ani de către 

birourile permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, la propunerea 

Avocatului Poporului, cu 

avizul comisiilor juridice ale 

celor două Camere ale 

Parlamentului. Propunerile 

sunt însoțite de actele din 

care rezultă îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de 

Constituție și de prezenta 

lege pentru a fi numit 

adjunct al Avocat al 

Poporului. 

Art.13 (1) Adjuncții  

Avocatului Poporului 

exercită funcții de demnitate 

publică și sunt numiţi pe o 

durată de 5 ani de către 

birourile permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, la propunerea 

Avocatului Poporului, cu 

avizul comisiilor juridice și 

comisiilor pentru 

drepturile omului ale celor 

două Camere ale 

Parlamentului. Propunerile 

sunt însoțite de actele din 

care rezultă îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de 

Constituție și de prezenta 

lege pentru a fi numit 

Aceeași motivare ca 

la punctul 1. 
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 adjunct al Avocatului 

Poporului. 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

4 Art.15…. 

(2) Revocarea din funcție a 

adjuncților Avocatului 

Poporului, ca urmare a 

încalcării Constituției și a 

legilor, se face cu votul 

majorității membrilor 

birourilor permanente 

reunite ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, la 

propunerea Avocatului 

Poporului, cu avizul 

comisiilor juridice ale celor 

două Camere ale 

Parlamentului. 

Art.15…. 

(2) Revocarea din funcție a 

adjuncților Avocatului 

Poporului, ca urmare a 

încalcării Constituției și a 

legilor, se face cu votul 

majorității membrilor 

birourilor permanente  

reunite ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, la 

propunerea Avocatului 

Poporului, cu avizul 

comisiilor juridice și 

comisiilor pentru 

drepturile omului ale celor 

două Camere ale 

Parlamentului. 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

Aceeași motivare ca 

la punctul 1. 

5. Art.19  

(1) Pe durata exercitării 

mandatului, Avocatul 

Poporului poate fi urmărit 

și trimis în judecată 

penală pentru alte fapte 

decât cele prevăzute la 

art.18, dar nu poate fi 

reținut, percheziționat, 

arestat la domiciliu sau 

arestat preventiv fără 

încuviințarea președinților 

celor două Camere ale 

Parlamentului. 

(2) Adjuncții Avocatului 

Poporului pot fi urmăriți 

și trimiși în judecată 

penală pentru alte fapte 

decât cele prevăzute la 

Se elimină. 

 

 

 

Autor: deputat Ana Adriana 

Săftoiu – Grup parlamentar 

PNL 

Pentru o 

reglementare 

corectă. 
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art.18, dar nu pot fi 

reținuti, percheziționați, 

arestați la domiciliu sau 

arestați preventiv fără 

încuviințarea parealabilă a 

Avocatului Poporului. 

(3) Dacă Avocatul 

Poporului sau adjuncții săi 

sunt arestați ori trimiși în 

judecată penală, ei vor fi 

suspendați din funcție, de 

drept, până la rămânerea 

definitivă a hotărârii 

judecătorești. 

6. Art.20 

(1) Pe perioada 

suspendării raportului de 

serviciu/muncă, ca urmare 

a numirii în funcția de 

Avocat al Poporului sau de 

adjunct al Avocatului 

Poporului, autoritățile și 

instituțiile publice au 

obligația să rezerve postul 

aferent funcției 

publice/contractuale, în 

condițiile legii. 

(2) Avocatul Poporului și 

adjuncții Avocatului 

Poporului care nu au 

domiciliu și nici locuință 

proprietate personală în 

municipiul București 

beneficiază, de la data 

numirii în funcție, de 

cazare gratuită, de 

transport săptămânal la și 

de la localitatea de 

domiciliu, în condițiile 

prevăzute de lege pentru 

deputați și senatori. 

(3) Avocatul Poporului și 

adjuncții Avocatului 

Poporului au dreptul la 

Se elimină. 

 

 

 

 

Autor: deputat Ana Adriana 

Săftoiu – Grup parlamentar 

PNL 

Pentru o 

reglementare 

corectă. 
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pașaport diplomatic, în 

condițiile legii. 

7. Art.21 

(1) Avocatul Poporului și 

adjuncții Avocatului 

Poporului au dreptul la o 

indemnizație lunară 

echivalentă judecătorilor 

cu grad maxim de la Înalta 

Curte de Casație și 

Justiție, respectiv de la 

Curtea de Apel. 

(2) La implinirea vârstei 

standard de pensionare, 

Avocatul Poporului și 

adjuncții Avocatului 

Poporului care au 

îndeplinit cel puțin un 

mandat complet, 

beneficiază de pensie 

calculată potrivit 

prevederilor legale 

aplicabile judecătorilor. 

Foștii Avocați ai Poporului 

și foștii adjuncți ai 

Avocatului Poporului, care 

au îndeplinit cel puțin un 

mandat complet, au 

dreptul la pensie și la 

recalcularea acesteia în 

aceleași condiții. 

 

Se elimină. 

 

 

 

Autor: deputat Ana Adriana 

Săftoiu – Grup parlamentar 

PNL 

Pentru o 

reglementare 

corectă. 

8. Art.48… 

(3) Personalul din cadrul 

cabinetului își desfășoară 

activitatea în baza unui 

contract individual de 

muncă pe durată 

determinată, încheiat în 

condițiile legii, pe durata 

mandatului Avocatului 

Poporului. 

 

 

Art.48… 

(3) Personalul din cadrul 

cabinetului își desfășoară 

activitatea în baza unui 

contract individual de muncă 

pe durată determinată, 

încheiat în condițiile legii. 

 

 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

Pentru o corectă 

reglementare. 
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9. Art.49… 

(2) Personalul instituției 

Avocatului Poporului este 

format din demnitari, 

personal de conducere și de 

execuție de specialitate cu 

statut de funcționar public 

parlamentar și personal 

incadrat prin contract 

individual de muncă. 

(2) Funcțiile cu statut de 

funcționar public 

parlamentar din cadrul 

instituției Avocatului 

Poporului sunt: 

a) de conducere: secretar 

general, director, șef 

serviciu și șef birou; 

b) de execuție: consilier, 

expert, referent. 

(3) Personalului de 

conducere și de execuție de 

specialitate cu statut de 

funcționar public 

parlamentar se aplică 

prevederile Legii nr.7/2006 

privind statutul 

funcționarului public 

parlamentar, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare, 

beneficiind în mod 

corespunzător de toate 

drepturile și avînd 

obligațiile acestuia. 

Salarizarea personalului cu 

funcții de conducere și de 

execuție de specialitate din 

instituția Avocatului 

Poporului se realizează la 

nivelul salariului 

corespunzător funcțiilor 

publice parlamentare 

similare, cu excepția 

Art.49… 

(2) Personalul instituției 

Avocatului Poporului este 

format din demnitari, 

personal de conducere și de 

execuție de specialitate cu 

statut de funcționar public și 

personal încadrat prin 

contract individual de 

muncă. 

(3) Funcțiile cu statut de 

funcționar public din cadrul 

instituției Avocatului 

Poporului sunt: 

a) de conducere: secretar 

general, director, șef serviciu 

și șef birou; 

b) de execuție: consilier, 

expert, referent. 

 

(4) Personalului de 

conducere și de execuție de 

specialitate cu statut de 

funcționar public i se aplică 

prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul 

administrativ, cu 

modificările și completările 

ulterioare.  Salarizarea 

personalului cu funcții de 

conducere și de execuție de 

specialitate din instituția 

Avocatului Poporului se 

realizează la nivelul 

salariului corespunzător 

funcțiilor publice 

parlamentare similare, cu 

excepția funcției de secretar 

general, care este asimilată, 

din punct de vedere al 

salarizării funcției de șef de 

departament. 

Potrivit Legii nr 

7/2006 - Art. 2. - 

Funcţionarii publici 

parlamentari numiţi 

în cadrul structurilor 

de specialitate ale 

Camerei Deputaţilor 

şi Senatului au un 

statut special, 

conferit de 

atribuţiile şi 

răspunderile ce le 

revin, în scopul 

realizării 

prerogativelor 

constituţionale ale 

Parlamentului. 
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funcției de secretar general, 

care este asimilată, din 

punct de vedere al salarizării 

funcției de șef de 

departament. 

(4) Personalul contractual 

beneficiază de salarii 

stabilite la nivelul în plată 

aferent funcțiilor similare 

din cadrul serviciilor 

Parlamentului. 

(5) Personalul de conducere 

și de execuție de specialitate 

cu statut de funcționar 

public parlamentar îi sunt 

aplicabile incompatibilitățile 

prevăzute de Legea 

nr.7/2006, republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

(5) Personalul contractual 

beneficiază de salarii 

stabilite la nivelul în plată 

aferent funcțiilor similare 

din cadrul serviciilor 

Parlamentului. 

(6) Personalul de conducere 

și de execuție de specialitate 

cu statut de funcționar public 

îi sunt aplicabile 

incompatibilitățile  prevăzute 

de lege. 

 

 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

10. Art.54….. 

(2) Delegații Avocatului 

Poporului sunt puși sub 

autoritatea sa, pot primi 

plângeri și pot face anchete, 

în limita competențelor 

stabilite prin ordinul de 

numire. 

(3) Pentru protecția 

drepturilor persoanelor 

care execută pedepse 

privative de libertate, 

Avocatul Poporului poate 

numi delegați în fiecare 

penitenciar sau loc de 

detenție. 

Art.54….. 

(2) Delegații Avocatului 

Poporului sunt puși sub 

autoritatea sa, pot primi 

plângeri și pot exercita și 

alte atribuții, în limita 

competențelor stabilite prin 

ordinul de numire. 

(3) Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

Pentru o 

reglementare 

corectă. 

11. Art.55 (1) Prin excepție de 

la prevederile art.49 alin.(1), 

calitatea de personal de 

specialitate cu statut de 

Art.55 (1) Prin excepție de 

la prevederile art.49 alin.(1), 

calitatea de personal de 

specialitate cu statut de 

Pentru o 

reglementare 

corectă. 
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funcționar public 

parlamentar se poate 

dobandi și prin 

transformarea posturilor de 

natură contractuală în 

posturi aferente funcțiilor 

publice. În termen de 30 de 

zile de la data intrării în 

vigoare a legii, Avocatul 

Poporului, prin ordin, 

stabilește funcțiile cu statut 

de funcționar public 

parlamentar din cadrul 

instituției Avocatul 

Poporului. 

(2) Posturile de natură 

contractuală, stabilite 

conform alin (1) se 

transformă  în posturi 

aferente funcțiilor cu statut 

de funcționar public 

parlamentar. 

(3) În cazul prevăzut la 

alin.(3), persoanele 

încadrate cu contract 

individiual de muncă pe 

perioadă nedeterminată în 

posturi de natură 

contractuală care au fost 

stabilite ca funcții cu statut 

de funcționar public 

parlamentar sunt numite în 

funcțiile publice de 

conducere sau de execuție. 

Persoanele astfel numite au 

dreptul de a fi încadrate în 

funcția corespunzătoare 

pregătirii, specializării, 

competenței profesionale, 

experienței și aptitudinilor 

personale. 

(4) Numirea se face în 

termen de cel mult 30 de 

zile de la data expirării 

funcționar public se poate 

dobândi și prin 

transformarea posturilor de 

natură contractuală în posturi 

aferente funcțiilor publice. În 

termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a 

legii, Avocatul Poporului, 

prin ordin, stabilește 

funcțiile cu statut de 

funcționar public din cadrul 

instituției Avocatul 

Poporului. 

 

 

(2) Posturile de natură 

contractuală, stabilite 

conform alin (1) se 

transformă  în posturi 

aferente funcțiilor cu statut 

de funcționar public. 

 

(3) În cazul prevăzut la 

alin.(3), persoanele încadrate 

cu contract individiual de 

muncă pe perioadă 

nedeterminată în posturi de 

natură contractuală care au 

fost stabilite ca funcții cu 

statut de funcționar public 

sunt numite în funcțiile 

publice de conducere sau de 

execuție. Persoanele astfel 

numite au dreptul de a fi 

încadrate în funcția 

corespunzătoare pregătirii, 

specializării, competenței 

profesionale, experienței și 

aptitudinilor personale. 

 

 

(4) Numirea se face în 

termen de cel mult 30 de zile 

de la data expirării 
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termenului prevăzut la 

alin.(1). Persoana numită 

depune jurământul de 

credință, în termen de 3 zile 

de la emiterea ordinului de 

numire. 

termenului prevăzut la 

alin.(1). Persoana numită 

depune jurământul de 

credință, în termen de 3 zile 

de la emiterea ordinului de 

numire. 

 

 

Autor: Comisia pentru 

drepturile omului 

 
 

 

 

 


