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                                     RAPORT 
                                                             asupra 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 
 
 

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, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 67 din 9 martie 2015, 
înregistrată cu nr. 4c-11/336 din 10 martie 2015. 

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.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr. 1024 din 19 septembrie 2014. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa 
din data de 17 martie 2015, conform adresei cu nr.4c-5/195/2015. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din data de 17 martie 2015, conform 
adresei cu nr.4c-7/188/2015. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu 
nr.258 din 16 februarie 2015 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

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 şedinţa din data de 31 
martie 2015. 
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La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Au participat la dezbaterea iniţiativei legislative în Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, în calitate de invitaţi din partea instituţiei Avocatul Poporului, 
domnul Victor Ciorbea – Avocatul Poporului şi domnul Ionel Oprea – adjunct al 
Avocatului Poporului. 

Domnul Victor Ciorbea a prezentat membrilor Comisiei argumente în favoarea 
adoptării unui raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, un raport de respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, având în vedere argumentele în favoarea respingerii 
iniţiativei legislative, susţinute în timpul dezbaterilor din cadrul Comisiei de către 
Avocatul Poporului precum şi motivele invocate în punctul de vedere al Guvernului, 
care nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.  

Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, fiind 
incidente prevederile art.58 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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