
 
 

 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

   
 privind înfiinţarea instituţiei AVOCATUL COPILULUI 

 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

  Art. 1. -  (1) Instituţia Avocatul Copilului are drept scop 
apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor copiilor şi 
tinerilor.  
 (2) Sediul Instituţiei Avocatul Copilului este în municipiul 
Bucureşti. 
 

  Art. 2. – (1)  Instituţia Avocatul Copilului este autoritate 
publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate 
publică, în condiţiile legii.  
 (2) În exercitarea atribuţiilor sale, avocatul copilului nu se 
substituie autorităţilor publice.  
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 (3) Avocatul copilului nu poate fi supus nici unui mandat 
imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe avocatul 
copilului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale. 
 

  Art. 3. – (1) Activitatea avocatului copilului, a adjuncţilor 
săi şi a salariaţilor ce lucrează sub autoritatea acestora are caracter 
public.  
 (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile 
lor sau datorită unor motive întemeiate, avocatul copilului poate 
decide asupra caracterului confidenţial al activităţii sale. 
 

  Art. 4. – (1)  Autorităţile publice sunt obligate să comunice 
sau, după caz, să pună la dispoziţia avocatului copilului, în 
condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le 
deţin în legatură cu cererile care au fost adresate avocatului 
copilului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale. 

 
  

 Art. 5. – (1) Avocatul copilului prezintă, în şedinţa comună a 
celor două Camere ale Parlamentului, raportul anual cu privire la 
activitatea intreprinsă,.rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu 
privire la activitatea Instituţiei Avocatul Copilului.Ele pot conţine 
recomandări cu privire la modificarea legislatiei sau alte măsuri 
de altă natură pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor copiilor si 
tinerilor.  
 (2) Raportul anual vizeaza activitatea institutiei pe un an 
calendaristic si se inainteza Parlamentului pana la data de 1 
februarie a anului urmator, in vederea dezbaterii in sedinta 
comuna a celor doua Camere. Raportul anual se da publicitatii. 
 

Capitolul II 

Numirea si incetarea din functie a avocatului copilului 

 Art. 6. – (1) Avocatul copilului este numit de Senat pe o 
durata de 4 ani. Mandatul avocatuluicopiluluipoate fi reinnoit o 
singura data.  



 3

 (2)  Poate fi numit avocat al copilului orice cetatean roman 
care indeplineste conditiile de numire prevazute pentru judecatori 
la Curtea Constitutionala. 
 
 Art. 7. –  (1) Propunerile de candidati sunt facute de Biroul 
Permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare 
din cele doua Camere ale Parlamentului. 
  (2) Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a Senatului actele prin care 
dovedesc ca indeplinesc conditiile prevazute de Constitutie si de 
prezenta lege pentru a indeplini functia de avocat al copilului. 
Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari. Senatul hotaraste asupra audierii 
in plen. Candidatii vor fi prezenti la dezbateri.  
 (3) Numirea avocatului copilului se face cu votul majoritatii 
senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta 
majoritate, se vor organiza noi tururi de scrutin, la care vor 
participa numai candidatii situati pe primele doua locuri la turul 
de scrutin anterior. 
 

 Art. 8. – (1) Mandatul de avocat al copilului incepe pe data 
numirii sale de catre Senat si dureaza pana la instalarea noului 
avocat al copilului. 
  (2) Inainte de inceperea exercitarii mandatului, avocatul 
copilului va depune in fata presedintilor celor doua Camere ale 
Parlamentului urmatorul juramant:  
"Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si 
libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si 
impartialitate atributiile de avocat al copilului. Asa sa-mi ajute 
Dumnezeu!"  
 (3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.  
 (4) Refuzul depunerii juramantului impiedica intrarea in 
functie a avocatului copilului si deschide procedura pentru o noua 
numire in functie. 
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 Art. 9. – (1) Mandatul avocatului copilului inceteaza inainte 
de termen in caz de demisie, revocare din functie, 
incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate 
de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin 
examen medical de specialitate, ori in caz de deces.  

(2) Revocarea din functie a avocatului copilului, ca urmare a 
incalcarii Constitutiei si a legilor, se face, la propunerea Biroului 
permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de 
numiri, disciplina, imunitati si validari, cu votul majoritatii 
senatorilor.  

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de 
indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul 
permanent al Senatului in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei 
care determina incetarea mandatului 
 

Capitolul III 

Adjunctii avocatului copilului 

 Art. 10. – (1) Avocatul copilului este asistat de doi adjuncti 
care asigura coordonarea exercitarii atributiilor institutiei 
Avocatul Copilului, pe domenii de activitate, potrivit 
Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul 
Copilului.  
 (2) Adjunctii avocatului copilului indeplinesc, in ordinea 
stabilita de avocatul copilului, atributiile acestuia in caz de 
imposibilitate temporara a exercitarii functiei. 
  

 Art. 11. –  (1) Adjunctii avocatului copilului sunt numiti de 
catre acesta pe durata mandatului, cu avizul Comisiei juridice, de 
numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.  
 (2) Numirea adjunctilor avocatului copilului se publica in 
Monitorul Oficial al Romaniei. 
 

 Art. 12. – Dispozitiile art. 8 se aplica, in mod 
corespunzator, juramantul depunandu-se in fata unui 
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vicepresedinte al Camerei Deputatilor si a unui vicepresedinte al 
Senatului. 
 

CAPITOLUL IV 
Atributiile avocatului copilului 

 
 Art. 13. –  Avocatul copilului are urmatoarele atributii:  

a) coordoneaza activitatea institutiei Avocatul Copilului; 
b) primeste si repartizeaza cererile facute de persoanele 

lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti de 
catre autoritatile administratiei publice si decide asupra acestor 
cereri; 

c) urmareste rezolvarea legala a cererilor primite. 
 d) reprezinta institutia Avocatul Copilului in fata Camerei 
Deputatilor, a Senatului si a celorlalte autoritati publice, precum 
si in relatiile cu persoanele fizice sau juridice; 

e) angajeaza salariatii institutiei Avocatul Copilului isi 
exercita dreptul de autoritate disciplinara asupra acestora; 

f ) exercita functia de ordonator principal de credite; 
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de 

Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul 
Copilului. 
 

 Art. 14. –  (1) Avocatul copilului isi exercita atributiile, din 
oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevazute la art. 13 lit. b).  
 
 Art. 15. –  (1) Cererile adresate avocatului copilului trebuie 
sa se faca in scris si verbal si sa indice numele si domiciliul 
persoanei lezate in drepturile si libertatile cetatenesti, drepturile si 
libertatile incalcate, precum si autoritatea administrativa ori 
functionarul public in cauza. Petitionarul trebuie sa dovedeasca 
intarzierea sau refuzul administratiei publice de a solutiona legal 
cererea.  

(2) Toti copiii si tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani 
se pot adresa Institutiei Avocatul Copilului. 



 6

 (3) Nu pot fi luate in considerare plangerile anonime sau 
cele indreptate impotriva unor incalcari ale drepturilor cetatenesti 
mai vechi de un an de la data la care persoana in cauza a luat 
cunostinta despre faptele care fac obiectul plangerii.  
 (4) Avocatul copilului poate respinge motivat cererile vadit 
nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza si 
solutionarea cererilor.  

(5) Nu fac obiectul activitatii institutiei Avocatul Copilului 
si vor fi respinse fara motivare cererile privind actele emise de 
Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele 
deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si ale 
Guvernului, precum si ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui 
Consiliului Legislativ si ale autoritatii judecatoresti. 
    

 Art. 16. –  (1) Cererile adresate avocatului copilului sunt 
scutite de taxa de timbru. 
  
 

 Art. 17. – (1) Conducerea scolilor de corectie, a institutiilor 
de reeducare si resocializare, precum si Ministerul Public si 
organele de politie sunt obligate sa permita, fara nici o restrictie, 
tinerilor care executa pedeapsa inchisorii sau, dupa caz, se afla 
arestate ori retinute, sa se adreseze in orice mod avocatului 
copilului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu 
exceptia restrangerilor legale. 

  

 Art. 18. – In situatiile in care avocatul copilui  constata ca 
solutionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenta 
Ministerului Public, se afla pe rolul unei instante judecatoresti sau 
are ca obiect erori judiciare, el il va sesiza pe procurorul general 
sau Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit competentei 
acestora, care sunt obligati sa comunice concluziile la care s-a 
ajuns si masurile luate. 
 

 Art. 19. - (1) Avocatul copilului are acces la documentele 
secrete detinute de autoritatile publice, in masura in care le 
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considera necesare pentru solutionarea plangerilor care i s-au 
adresat. 

(2) Avocatul copilului are obligatia de a nu divulga sau de a 
nu face publice informatiile sau documentele secrete la care a 
avut acces. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea 
activitatii sale ca avocat al copilului si se extinde asupra 
adjunctilor sai, precum si asupra personalului aflat in serviciile 
sale, sub sanctiunea prevazuta de legea penala. 
 

 Art. 20. –  (1) In exercitarea atributiilor sale, avocatul 
copilului emite recomandari care nu pot fi supuse controlului 
parlamentar si nici controlului judecatoresc.  
 (2) Prin recomandarile emise, avocatul copilului sesizeaza 
autoritatile administratiei publice asupra ilegalitatii actelor sau 
faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative 
tacerea organelor administratiei publice si emiterea tardiva a 
actelor 
 

 Art. 21. – (1) Avocatul copilului are dreptul sa faca anchete 
proprii, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice 
informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze si sa ia 
declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si 
de la orice functionar care poate da informatiile necesare 
solutionarii cererii. 
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica autoritatilor administratiei 
publice, institutiilor publice, precum si oricaror servicii publice 
aflate sub autoritatea autoritatilor administratiei publice. 

 

CAPITOLUL V 
Raspundere, incompatibilitati si imunitati 

 
 Art. 22. – Avocatul copilului si adjunctii sai nu raspund 
juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le 
indeplinesc, cu respectarea legii, in exercitarea atributiilor 
prevazute de prezenta lege. 
 



 8

 Art. 23. – (1) Pe durata exercitarii mandatului, avocatul 
copilului si adjunctii sai nu pot fi retinuti, perchezitionati, arestati 
sau trimisi in judecata penala sau contraventionala fara 
incuviintarea Senatului.  

(2) In cazul infractiunilor flagrante savarsite de avocatul 
copilului ori de adjunctii acestuia, ministrul justitiei il va informa 
neintarziat pe presedintele Senatului asupra retinerii sau arestarii, 
Senatul incuviintand sau nu masura luata. Hotararea cu privire la 
incuviintarea arestarii si trimiterea in judecata se adopta cu votul 
majoritatii senatorilor.  

(3) Daca avocatul copilului sau adjunctii sai sunt arestati sau 
trimisi in judecata penala, Senatul va hotari suspendarea din 
functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. 
 
 Art. 24. – (1) In timpul exercitarii functiei, avocatul 
copilului si adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid 
politic si nu pot indeplini nici o alta functie publica sau privata.  
 (2) Incompatibilitatile prevazute la alin. (1) se aplica si 
personalului cu functii de executie de specialitate, fiind exceptate 
functiile didactice din invatamantul superior. 
 

CAPITOLUL VI  
Serviciile institutiei Avocatul Copilului 

 
 Art. 25. – Structura serviciilor institutiei Avocatul Copilului 
si numarul de personal se aproba de catre Biroul permanent al 
Senatului, in functie de necesitatile realizarii atributiilor ce le 
revin si in limitele bugetului aprobat. 
 
 Art. 26. – Functiile de specialitate de executie se ocupa prin 
concurs, in conditiile legii. Concursul se organizeaza de Comisia 
de numiri si disciplina, constituita din 3 consilieri desemnati de 
avocatul copilului. 
 
 Art. 27. – Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale 
Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul 
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Copilului atrage raspunderea penala, disciplinara sau 
administrativa, dupa caz. Raspunderea disciplinara este cea 
prevazuta de lege pentru functionarii publici. 

 
CAPITOLUL VII  

Dispozitii tranzitorii si finale 
 
 Art. 28. – (1) Cheltuielile necesare pentru functionarea 
institutiei Avocatul Copilului sunt finantate din bugetul de stat.  

(2) Pentru anul 2008 sumele necesare functionarii institutiei 
Avocatul Copilului se asigura de catre Guvern, din Fondul de 
rezerva bugetara aflat la dispozitia acestuia.  
 (3) Functia de avocat al copilului se asimileaza cu functia de 
ministru, functia de adjunct al avocatului copilului, cu cea de 
secretar de stat, iar functiile de conducere si de executie de 
specialitate sunt asimilate functiilor din serviciile Senatului. 
 
 Art. 29. – Pana la constituirea Comisiei de numiri si 
disciplina a institutiei Avocatul Copilului, atributiile acesteia se 
exercita de catre avocatul copilului, impreuna cu adjunctii sai. 
 
 Art. 30. – In situatia in care in functia de avocat al copilului 
este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este 
obligatorie. 
 
 Art. 31. – Regulamentul de organizare si functionare a 
institutiei Avocatului Copilului se adopta de catre Biroul 
permanent al Senatului, la propunerea avocatului copilului, in 
termen de 60 de zile de la numirea acestuia. 
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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 
 
 

Bogdan Olteanu 
 
 


