CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Se înfiinţează instituţia Avocatul Copilului, care
este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice
autoritate publică, în condiţiile legii.
(2) Avocatul Copilului veghează la respectarea drepturilor
copilului definite în Constituţia României, Convenţia cu privire la
drepturile copilului şi alte prevederi legale.
(3) Instituţia Avocatul Copilului este punct naţional de
contact pentru Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului.
(4) Avocatul Copilului nu poate fi supus niciunui mandat
imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul
Copilului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale.
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(5) În îndeplinirea mandatului său, Avocatul Copilului se va
conduce după interesul superior al copilului, acţionând în vederea
dezvoltării depline şi armonioase a acestuia, cu respectarea
demnităţii şi a opiniei lui, în vederea asigurării unui regim special
de protecţie în realizarea drepturilor sale.
Art. 2. - Sediul instituţiei Avocatul Copilului este în
municipiul Bucureşti.
Art. 3. - În vederea protejării imaginii copilului, Avocatul
Copilului poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii
sale.
CAPITOLUL II
Organizarea instituţiei Avocatul Copilului
Art. 4. - (1) Conducerea instituţiei Avocatul Copilului se
exercită de către Avocatul Copilului, ajutat de un adjunct al
Avocatului Copilului şi de Secretarul General.
(2) Secretarul General se află în directa subordonare a
Avocatului Copilului şi trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să fie absolvent de studii superioare juridice sau
economice, cu o vechime în specialitate de minim 15 ani;
b) să fie absolvent al Programului de formare specializată
pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici;
c) să aibă o experienţă de minim 5 ani ca ordonator
principal sau delegat de credite, într-o instituţie publică.
(3) În cadrul instituţiei Avocatul Copilului sunt organizate
şi funcţionează:
a) Compartimente aflate în subordinea directă a Avocatului
Copilului, respectiv Audit public intern, cu un post şi Biroul
juridic, cu 3 posturi şi Cabinetul demnitarului, cu 2 posturi;
b) Compartimente aflate în subordinea directă a Adjunctului
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Avocatului Copilului, respectiv Departamentul Soluţionare Petiţii
şi Sesizări din Oficiu, va cuprinde un număr de 20 posturi de
experţi şi consilieri şi Cabinetul demnitarului, cu 2 posturi;
c) Birourile Teritoriale, încadrate cu câte două posturi de
experţi şi consilier, vor fi evidenţiate în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Copilului, vor fi
coordonate de Adjunctul Avocatului Copilului şi vor fi înfiinţate în
baza ordinului Avocatului Copilului;
d) Compartimentele aflate în subordinea directă a
Secretarului
General,
respectiv
Departamentul
economic-administrativ, resurse umane şi salarizare, condus de un
şef de departament, care va cuprinde Biroul resurse umane şi
salarizare, cu 3 posturi, Biroul financiar-contabilitate, cu 3 posturi,
Biroul comunicare şi relaţii externe, cu 3 posturi şi Biroul
administrativ, cu 10 posturi.
Art. 5. - Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul
de personal necesar activităţii instituţiei se aprobă de Avocatul
Copilului, în limita bugetului anual.
Art. 6. - Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate
din aparatul instituţiei Avocatul Copilului se ocupă prin concurs
sau examen, în condiţiile legii.
Capitolul III
Avocatul Copilului
Secţiunea 1 Mandatul Avocatului Copilului
Art. 7. - Avocatul Copilului poate fi o persoană care:
a) este cetăţean român;
b) are studii superioare juridice, psihologice, sociologice,
medicale cu o vechime de minim 15 ani;
c) are o experienţă recunoscută şi de notorietate de minim
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15 ani în munca desfăşurată în domeniul drepturilor copilului;
d) are un caracter integru şi se evidenţiază printr-o înaltă
autoritate morală şi sensibilitate faţă de problemele sociale.
Art. 8. - (1) Avocatul Copilului este numit în şedinţa comună
a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
(2) Propunerile de candidaţi se fac de către birourile
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la recomandarea
societăţii civile organizată în entităţi reprezentative în domeniul
drepturilor copilului la nivel naţional şi internaţional.
(3) Candidaţii vor fi audiaţi de comisiile juridice din Camera
Deputaţilor şi Senat. în vederea audierii, fiecare candidat va
depune actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Copilului.
(4) Candidaţii vor fi prezenţi la dezbaterile din şedinţa
comună a celor Camere ale Parlamentului. Este numit ca Avocat al
Copilului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi
ale deputaţilor şi senatorilor prezenţi.
Art. 9. - (1) Mandatul Avocatului Copilului este de 7 ani,
începând cu data depunerii jurământului în faţa preşedinţilor celor
două Camere ale Parlamentului şi încetează la data depunerii
jurământului de către noul Avocat al Copilului, putând fi reînnoit o
singură dată.
(2) Avocatul Copilului depune în faţa preşedinţilor celor
două Camere ale Parlamentului, următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile
copilului, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate
atribuţiile de Avocat al Copilului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
(4) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în
funcţie a Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru
numirea în funcţie a altei persoane.
(5) Mandatul Avocatului Copilului încetează înainte de
termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu
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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.
(6) Revocarea din funcţie a Avocatului Copilului, ca urmare
a încălcării Constituţiei şi a legilor, Copilului se face de Camera
Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă 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.
(7) 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
Copilului.
(8) În situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7), interimatul va fi
asigurat de către adjunctul Avocatului Copilului, în baza deciziei
birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.
Art. 10. - (1) Funcţia de Avocat al Copilului este asimilată ca
rang cu funcţia de ministru.
(2) Numirea Avocatului Copilului se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Secţiunea 2 Atribuţiile AvocatuluiCopilului
Art. 11. - Avocatul Copilului are următoarele atribuţii:
a) Întreprinde acţiuni având drept scop promovarea,
protejarea şi monitorizarea drepturilor copilului, în special:
dreptul la viaţă, la dezvoltare şi la ocrotirea sănătăţii;
dreptul la o dezvoltare armonioasă în cadrul familiei;
dreptul la protecţie;
dreptul la învăţătură;
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dreptul la participare.
b) Întreprinde acţiuni cu scopul de a proteja copilul împotriva
violenţei, cruzimii, exploatării, demoralizării, neglijării, precum şi
împotriva altor rele tratamente.
c) Acordă o grijă deosebită copiilor cu dizabilităţi.
d) Face cunoscute drepturile copilului şi metodele de apărare
a acestora.
e) Promovează armonizarea legislaţiei, regulamentelor şi
practicilor naţionale cu instrumentele legislative europene şi
internaţionale pentru drepturile copilului şi implementarea efectivă
a acestora.
f)
Încurajează ratificarea şi accesarea acestor instrumente.
g) Asigură consolidarea participării copiilor la luarea
deciziilor care îi privesc şi asigură ascultarea acestora.
h) Contribuie la realizarea rapoartelor pe care statele sunt
obligate să le prezinte Organizaţiilor şi Comisiilor ONU şi
instituţiilor regionale şi dacă este necesar să-şi exprime părerea
asupra anumitor subiecte „în calitate de instituţii independente”.
i)
Cooperează cu Naţiunile Unite, cu organizaţiile ONU,
cu instituţiile regionale şi naţionale pentru drepturile omului.
Art. 12. - (1) În cazul încălcării drepturilor sau a afectării
interesului superior al copilului, Avocatul Copilului desfăşoară
acţiuni şi din oficiu, cooperând în acest scop cu cetăţenii,
organizaţiile neguvemamentale sau instituţiile şi autorităţile
publice cu activitate în domeniul protecţiei copilului.
(2) Avocatul Copilului este obligat să acorde protecţie şi la
cererea copilului, fară acordul părinţilor sau reprezentanţilor legali.
(3) În vederea garantării drepturilor copilului şi a interesului
superior al acestuia, Avocatul Copilului se va sesiza şi în legătură
cu copilul aflat în dificultate şi în situaţie de risc, chiar în lipsa
informării sau a acordului părinţilor sau a reprezentanţilor legali.
(4) Avocatul Copilului prezintă Parlamentului un Raport de
activitate anual.
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Art. 13. - În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Copilului
poate :
a) cerceta fiecare caz, chiar şi fară avizare prealabilă, la locul
respectiv;
b) cere autorităţilor publice şi entităţilor private să dea
explicaţii sau să furnizeze informaţii, precum şi să pună la
dispoziţia sa acte şi documente, inclusiv unele conţinând date
personale sau informaţii clasificate, în condiţiile legii;
c) să efectueze anchete proprii, să ceară autorităţilor
administraţiei publice şi organizaţiilor neguvernamentale orice
informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia
declaraţii de la conducătorii şi angajaţii acestora, precum şi să
citeze martori care pot da informaţiile necesare soluţionării
cazului;
d) să participe la procedura declanşată în faţa Curţii
Constituţionale de către Avocatului Poporului în cauzele privind
constituţionalitatea legislaţiei referitoare la drepturile copilului;
e) sesiza instanţa de contencios administrativ cu privire la
anularea unor acte de natură să afecteze drepturile copilului;
f) să se adreseze Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu cereri
de rezolvare a divergenţelor în interpretarea prevederilor legale
referitoare domeniul drepturilor copilului;
g) să reprezinte în instanţa de judecată copilul, atunci când
apreciază că interesul superior al acestuia o justifică, cu toate
drepturile care îi revin procurorului;
h) declanşa acţiuni sau interveni alături de copil în instanţa
de judecată, atunci când minorul a fost victimă a violenţei fizice
sau psihice din partea părinţilor, tutorelui sau reprezentantului
legal, a abuzului, violenţei şi exploatării sexuale, a exploatării prin
muncă, a traficului de fiinţe umane, a neglijării şi exploatării,
precum şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului prevăzute şi
sancţionate de legislaţia internă şi internaţională la care România
este parte, cu toate drepturile care îi revin procurorului;
i) să elaboreze Rapoarte speciale, pe care le prezintă
preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului şi primului
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ministru, cu privire la aspecte legate de promovarea şi protecţia
drepturilor copilului;
j) să efectueaze studii, cercetări, expertize şi opinii în
domeniul drepturilor copilului, la cerere sau din proprie iniţiativă
în conformitate cu dreptul de a se autosesiza şi facă publice toate
acestea, în mod independent;
k) să emită Recomandări cu caracter obligatoriu, adresate
autorităţilor administraţiei publice şi entităţilor private şi
monitorizează implementarea acestora;
1) să solicite autorităţilor abilitate luarea de iniţiative
legislative sau de emitere sau modificare a unor acte normative în
domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului;
m) să ajute la realizarea programelor de educaţie şi cercetare
în domeniul drepturilor copilului şi să ia parte la aplicarea lor în
şcoli, universităţi şi printre specialişti;
n) să promoveze drepturile copilului şi să facă eforturi pentru
combaterea discriminării, prin conştientizarea opiniei publice - în
particular prin intermediul informării, educaţiei şi media.
Art. 14. - (1) Avocatul Copilului propune Birourilor
Permanente ale Parlamentului numirea unui Adjunct al Avocatului
Copilului;
(2) Avocatul Copilului este ordonator principal de credite.
În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, acesta emite ordine.
CAPITOLUL IV
Adjunctul Avocatului Copilului
Art. 15. - (1) Avocatul Copilului este asistat de un adjunct
specializat în domeniul juridic.
(2) Adjunctul Avocatului Copilului trebuie să fie absolvent
de studii superioare juridice, cu o vechime de specialitate de
minim 15 ani şi cu o vechime în domeniul protecţiei drepturilor
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copilului de minim 5 ani.
Art. 16. - (1) Adjunctul Avocatului Copilului este numit
pentru un mandat cu o durată de 7 ani de către birourile
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea
Avocatului Copilului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două
Camere ale Parlamentului. Mandatul acestuia poate fi reînnoit o
singură dată.
(2) Poate fi numit adjunct al Avocat al Copilului orice
cetăţean român care este absolvent al unei facultăţi de ştiinţe
juridice şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Copilului.
(3) Mandatul adjunctului Avocatului Copilului se exercită de
la data depunerii, în faţa Avocatului Copilului şi a câte unui
membru al birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, împuternicit pentru aceasta, a următorului jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile tarii şi să apăr drepturile şi
libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi
imparţialitate atribuţiile de adjunct al Avocatului Copilului. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu!”
(4) Jurământul poate fi depus şi fară formula religioasă.
(5) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în
funcţie a adjunctului Avocatului Copilului şi deschide procedura
pentru numirea în funcţie a altei persoane.
(6) Mandatul durează până la depunerea jurământului de
către noul adjunct al Avocatului Copilului şi poate fi reînnoit o
singură dată.
(7) Perioada de îndeplinire a funcţiei de adjunct al
Avocatului Copilului constituie vechime în magistratură.
(8) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii
funcţiei sau decesul se constată de către Avocatul Copilului şi se
comunică birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariţia cauzei care
determină încetarea mandatului adjunctului. Până la numirea unui
nou adjunct, atribuţiile sale vor fi delegate, prin ordin al
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Avocatului Copilrului, unei persoane din cadrul personalului de
specialitate.
(9) Numirea adjunctului Avocatului Copilului se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 17. - Funcţia de adjunct al Avocatului Copilului este
asimilată ca rang cu funcţia de secretar de stat.
Art. 18. - Adjunctul Avocatului Copilului are următoarele
atribuţii:
a) coordonează activitatea Departamentului Soluţionare
Petiţii şi Sesizări din Oficiu, precum şi a birourilor teritoriale;
b) informează Avocatul Copilului cu privire la activitatea
departamentului aflat în directa sa coordonare şi a birourilor
teritoriale;
c) repartizează petiţiile în cadrul departamentului său;
d) avizează rapoartele, recomandările, precum şi orice alte
acte supuse aprobării Avocatului Copilului, care vizează activitatea
pe care o coordonează;
e) îndeplineşte atribuţiile Avocatului Copilului în situaţiile
prevăzute de art. 9 alin. (6) şi (7) şi în condiţiile art. 9, alin. (8);
f)
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Avocatul
Copilului, în limitele legii.
CAPITOLUL IV:
Personalul instituţiei Avocatul Copilului
Art. 19. - Personalul instituţiei Avocatul Copilului este
constituit din: personal de conducere, format din Secretarul
General, şef departament, şefi birou, precum şi personalul de
execuţie de specialitate, format din consilieri şi experţi, personalul
economic-administrativ, audit şi resurse umane.
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Art. 20. - Poate face parte din personalul de conducere şi de
execuţie de specialitate din aparatul instituţiei Avocatul Copilului
persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi
capacitate deplină de exerciţiu;
b) este absolventă de studii superioare;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură
de o bună reputaţie;
d) cunoaşte limba română;
e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic,
pentru exercitarea funcţiei.
Art. 21. - (1) Personalul de conducere şi cel de execuţie de
specialitate este personal contractul, asimilat ca rang, salarizare şi
condiţii de pensionare, inclusiv pensia anticipată, cu personalul
similar din aparatul instituţiei Avocatului Poporului.
(2)
Perioada de îndeplinire a funcţiei de conducere şi de
execuţie de specialitate în cadrul instituţiei Avocatul Copilului de
către absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic constituie vechime
în magistratură, prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor aplicându-se în mod corespunzător.
(3) Perioada de îndeplinire a funcţiei de consilier sau
expert în cadrul instituţiei Avocatul Copilului de către absolvenţi
ai facultăţilor cu alt profil decât cel juridic constituie vechime în
specialitatea studiilor absolvite.
Art. 22. - Personalul economic-administrativ, audit şi resurse
umane este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului
corespunzător din cadrul instituţiei Avocatului Poporului,
beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia.
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CAPITOLUL VI
Activitatea instituţiei Avocatul Copilului
Art. 23. - (1) Instituţia Avocatul Copilului îşi exercită
atribuţiile din oficiu sau la cererea oricăror persoane fizice,
asociaţii şi fundaţii sau a altor persoane juridice, în măsura în care
privesc drepturile copilului.
(2) Sesizările adresate instituţiei Avocatul Copilului trebuie
să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul petentului,
informaţiile necesare identificării copilului ale cărui drepturi au
fost încălcate, precum şi persoanele sau instituţiile responsabile.
(3) Avocatul Copilului poate respinge motivat petiţiile vădit
nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza şi
soluţionarea petiţiilor.
Art. 24. - (1) În cazul în care, în urma examinării petiţiilor
primite, se constată că sesizarea privind copilul este întemeiată,
instituţia Avocatul Copilului se va adresa în scris autorităţii
administraţiei publice sau entităţii private care a încălcat drepturile
copilului şi va cere acestora repararea imediată a dreptului încălcat.
(2) Autorităţile publice sau entităţile private în cauză vor
lua de îndată măsurile necesare pentru îndreptarea deficienţelor
constatate, repararea prejudiciilor şi înlăturarea cauzelor care au
generat încălcarea drepturilor copilului şi vor informa despre
aceasta instituţia Avocatul Copilului.
Art. 25. - (1) În cazul în care autoritatea administraţiei
publice sau entitatea privată nu adoptă măsurile prevăzute la art.
19, alin.2 în termen de 10 de zile de la data sesizării, instituţia
Avocatul Copilului se adresează autorităţilor administraţiei publice
ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de
cel mult 15 de zile, măsurile luate.
(2) Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţine
administraţiei publice locale, instituţia Avocatul Copilului se
adresează prefectului sau preşedintelui Consiliului Judeţean, după
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caz. De la data depunerii sesizării la prefectul judeţului sau la
preşedintele Consiliului Judeţean curge un nou termen de 15 de
zile.
Art. 26. - (1) Avocatul Copilului este îndreptăţit să sesizeze
Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al
administraţiei publice centrale şi judeţene.
(2) Neadoptarea de către Guvem, în termen de cel mult 20
de zile, a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor
administrative semnalate de Avocatul Copilului, se comunică
Parlamentului.
Art. 27. - Instituţia Avocatul Copilului va aduce la
cunoştinţa persoanei care i-a adresat petiţia modul de soluţionare.
Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Copilului prin
mijloace de informare în masă, în condiţiile legii.
Art. 28. - În cazul în care Avocatul Copilului constată, în
activitatea autorităţilor administraţiei publice sau a entităţilor
private, încălcarea drepturilor copilului, el poate cere declanşarea
procedurii disciplinare sau se poate adresa instanţelor de judecată
competente şi, după caz, organelor de cercetare penală.
Capitolul VII.
Răspunderi, incompatibilităţi şi imunităţi
Art. 29. - Avocatul Copilului şi adjunctul său nu răspund
juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le
îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor
prevăzute de prezenta lege.
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Art. 30. - (1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul
Copilului poate fi urmărit şi trimis în judecată penală pentru fapte,
altele decât cele prevăzute Ia art. 24, dar nu poate fi reţinut,
percheziţionat sau arestat preventiv iară încuviinţarea preşedinţilor
celor două Camere ale Parlamentului.
(2) Dacă Avocatul Copilului sau adjunctul său sunt arestaţi
ori trimişi în judecată penală, ei vor fi suspendaţi din funcţie, de
drept, până Ia rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
Art. 31. - În timpul exercitării funcţiei, Avocatul Copilului
şi adjunctul acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu
pot îndeplini nicio altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
activităţilor şi funcţiilor didactice din învăţământul superior.
Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul
Copilului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală,
disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară
se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare
a instituţiei Avocatul Copilului.
Capitolul VIII.
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 33. - (1) Instituţia Avocatul Copilului are buget propriu,
care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare
anuale poate fi aprobat un fond la dispoziţia Avocatului Copilului.
(2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al
Ministerului Finanţelor Publice, de Avocatul Copilului şi se
înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul
bugetului de stat supus legiferării. Obiecţiile Avocatului Copilului
la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului
pentru soluţionare.
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Art. 34. - Avocatul Copilului poate înfiinţa birouri teritoriale
în vederea realizării atribuţiilor care îi revin, în funcţie de
necesitate şi de resursele financiare disponibile. Preşedinţii
consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru
funcţionarea centrelor zonale şi a birourilor teritoriale.
Art. 35. - Regulamentul de funcţionare şi organizare a
instituţiei, va fi aprobat prin ordin al Avocatului Copilului, în
termen de 30 de zile de la numirea lui.
Art. 36. - Avocatul Copilului, adjunctul Avocatului Copilului
şi Secretarul General 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 săptămânal de la localitatea de domiciliu până la locul de
muncă din municipiul Bucureşti.
Art. 37. - (1) În situaţia în care în funcţia de Avocat al
Copilului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este
obligatorie.
(2) Dacă în funcţia de adjunct al Avocatului Copilului este
numit un judecător, un procuror, un avocat, un notar, un consilier
juridic sau o persoană care îndeplineşte alte funcţii asimilate,
rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie.
Art. 38. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Parlamentul României va finaliza
procedura de numire a Avocatului Copilului.
(2) În termen de 30 zile de la numirea Avocatului Copilului
va fi finalizată procedura de numire a adjunctului Avocatului
Copilului.
(3) Imediat după numirea sa, Avocatul Copilului va iniţia
procedurile legale de angajare a secretarului general şi a
structurilor din subordine, prevăzute de prezenta lege.
(4) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului
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Bucureşti vor pune la dispoziţia instituţiei Avocatul Copilului
sediul necesar funcţionării acesteia.
(5) Paza sediului instituţiei Avocatul Copilului se asigură,
în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.
Art. 39. - Pentru buna funcţionare a instituţiei, prin ordin al
Avocatului Copilului, în Regulamentul de organizare şi funcţionare
a instituţiei vor fi prevăzute dotările cu autoturisme, mobilier,
echipament IT, precum şi orice alte cheltuieli, în condiţiile legii.
Art. 40. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, toate
atribuţiile care se referă la domeniul drepturilor copilului din
Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei
Avocatul Poporului încetează, orice alte dispoziţii contrare se
abrogă.
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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.
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