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Către Birourile permanente reunite 

Ale Camerei Deputaților și Senatului 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind numirea AVOCATULUI  

POPORULUI, întocmit de  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a 

Senatului și de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, la 

solicitarea Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, reunite în 

ședința comună din data de 17 iunie 2021, respectiv, 23 iunie 2021, raport ce va fi 

prezentat în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 2 8 iunie 

2021, împreună cu proiectul de hotărâre. 

 

          PREȘEDINTE,                                                 PREȘEDINTE, 

 

Laura-Iuliana Scântei    Mihai-Alexandru Badea 
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Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului , în 
ședința comună din 17 iunie 2021, prin adresele înregistrate la Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, cu nr. XIX/102/17.06.2021, respectiv 
la Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților cu nr. 4c-
13/538/2021, au hotărât declanșarea procedurii de numire a Avocatului Poporului. 

În ședința comună din 17 iunie 2021, Birourile permanente au hotărât 
stabilirea calendarului pentru numirea în funcția de Avocat al Poporului și au decis ca 
raportul comun întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a 
Senatului și Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților  să fie 
depus până în data de 23 iunie 2021, ora 12.00. 

Termenul stabilit pentru depunerea propunerilor de candidați de către grupurile 
parlamentare a fost data de 22 iunie 2021, ora 16.00.  

În ședința comună din 23 iunie 2021, Birourile permanente reunite, prin 
adresa înregistrată cu nr. XIX/104/23.06.2021, au hotărât ca propunerea nominală din 
partea grupurilor parlamentare pentru funcția de Avocat al Poporului să fie transmisă 
către Comisiile juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din cele două Camere 
în vederea audierii și  întocmirii raportului comun, până în data de 28 iunie, ora 12.00. 

Grupurile parlamentare ale UDMR și PNL  din cele două Camere au transmis 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului propunerea celor două 



grupuri parlamentare pentru nominalizarea domnului dr. Gyula FÁBIÁN pentru funcția 
de Avocat al Poporului, împreună cu dosarul de candidatură întocmit conform 
prevederilor legale. 

Birourile permanente reunite în ședința din 23 iunie 2021 au transmis Comisiilor 
juridice propunerea grupurilor parlamentare ale UDMR și PNL  din cele două 
Camere ale Parlamentului. 

În drept:

Conform dispozițiilor art. 58, alin.(1) din Constituția României, republicată:  
“Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor și 
libertăților persoanelor fizice. Adjuncții Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii 
de activitate.” 

  

 Potrivit prevederilor art. 6, alin.(1) din Legea nr.35/1997 privind organizarea 
și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată: “Avocatul Poporului este 
numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. 
Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată. ” 

 În ceea ce privește condițiile de numire, în Legea nr. 35/1997, republicată, la 
art.6, alin.(2), se prevede că: “Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetățean român 
care îndeplinește condițiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea 
Constituțională. ” 

 La articolul 143 din Legea fundamentală sunt stabilite condițiile pentru numirea 
judecătorilor Curții Constituționale: “Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă 
pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel 
puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. ”               

 În acord cu dispozițiile constituționale, la art.61, alin.(3) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale , republicată, cu 
modificările ulterioare, se prevede că: “Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă 
pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 
ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. ” 

 Potrivit dispozițiilor art.62 din Legea nr.47/1992: “Numirea judecătorilor, în 
condițiile prezentei legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al 
candidatului. În cazul în care candidatul ocupă o funcție incompatibilă cu  aceea de 
judecător al Curții Constituționale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie să 
cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea funcție sau 
din partidul politic al cărui membru este.” 

 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.35/1997: 



“Art. 7. -(1) Propunerile de candidați se fac de către birourile permanente ale Camerei 
Deputaților și Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere 
ale Parlamentului. 

(2) Candidații vor f i 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 ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de 
voturi ale deputaților și senatorilor prezenți.” 

 Membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări  a 
Senatului și membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei 
Deputaților s-au reunit în ședința comună în data de 23 iunie 2021,  în temeiul 
prevederilor art.11, lit. d) și art.13, pct. 9 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului, pentru audierea candidatului propus de Birourile 
permanente reunite la recomandarea grupurilor parlamentare. 

În fapt: 

    La ședința Comisiilor juridice reunite, deputații și senatorii au fost prezenți 
conform listei de prezență. 

 Membrii celor două comisii prezenți la ședință au analizat dosa rul candidatului 
propus și au constatat  îndeplinirea de către acesta a condițiilor prevăzute de  
Constituție și de Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției 
Avocatul Poporului, republicată, pentru a fi numit în funcția de Avocat al Poporului .
   

 Președintele de ședință Laura-Iuliana Scântei a apreciat, la finalul audierilor, 
faptul că, din punct de vedere legal și formal, candida tul propus de grupurile 
parlamentare ale UDMR și PNL din Senat și Camera Deputaților  îndeplinește 
condițiile legale pentru numirea în funcția de Avocat al Poporului. 

Concluzii: 

Având în vedere faptul că domnul dr. Gyula FÁBIÁN îndeplinește condițiile 
legale,  membrii celor două Comisii juridice prezenți  la ședința comună, au hotărât, cu 
majoritate de voturi ale senatorilor și deputaților prezenți , să înainteze Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaților și Senatului un raport favorabil numirii în 
funcția de Avocat al Poporului a domnului dr. Gyula FÁBIÁN, în condițiile 
reglementate la art.7, alin.(3) din Legea nr.35/1997privind organizarea și funcționarea 
instituției Avocatul Poporului,republicată,conform căruia:“Este numit ca Avocat al 
Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputaților și senatorilor    



prezenți”. Anexăm la prezentul raport documentele doveditoare depuse care susțin 
îndeplinirea condițiilor pentru numirea în funcția de Avocat al Poporului. 

 

       PREȘEDINTE,                                                 PREȘEDINTE, 

 

Laura-Iuliana Scântei        Mihai-Alexandru Badea 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consilier parlamentar,       consilier parlamentar, 

Raluca Cremenescu       Rodica Penescu  
       


