
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 

pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. - Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 844 din 15 septembrie 2004, Partea I, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 

1. La art. 6 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetăţean român care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională 

şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul 
juridic superior. 
         b) să nu fi fost membru al unui partid politic în ultimii 10 ani; 
         c) să nu fi fost condamnat printr-o decizie judecătorească definitivă; 
         d) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, în conformitate cu 
Legea nr. 293/2008. 
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2. La art. 9 după alin. (2) se introduc două noi alin. (21) şi (22) cu 
următorul cuprins: 

(21) Avocatul Poporului poate fi revocat în condiţiile în care două 
solicitări formulate in sensul art. 13 alin. (1) lit. f1) nu au fost transmise 
Curţii Constituţionale şi motivele de respingere a solicitării nu au fost 
confirmate de Curtea Constituţională. 

(22) Avocatul Poporului îşi va motiva respingerea solicitării formulate 
conform art. 13 alin. (1) lit. f1) numai cu privire la motivele de 
constituţionalitate ale textului sesizat, neputând invoca argumente de 
oportunitate. 

 
3. La art. 9 după alin. (5) se introduce un nou alin. (6) cu 

următorul cuprins: 
(6) Nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (4) persoanele 

revocate din funcţie. 
 
4. La art. 13 alin. (1) după litera f) se introduce o nouă literă f1), cu 

următorul cuprins: 
f1) la solicitarea motivată a minimum 15 senatori, 20 deputaţi sau 

2.000 de cetăţeni, Avocatul Poporului sesizează Curtea Constituţională 
asupra ordonanţelor guvernului. Respingerea solicitării trebuie motivată de 
Avocatul Poporului în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. 
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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 
 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 

 


