
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor 

articole din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I.

Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 181 din data de 27 
februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

. La art. 2 după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin. (2^) cu următorul cuprins:

Instituţia Avocatul Poporului îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism pentru promovarea, 
protejarea şi monitorizarea implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
adoptată la New York de Adimarea Generală a Organizaţiei Naţiimilor Unite la 13 decembrie 2006, 
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată de 
România prin Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010.

2. Art. 4 se modifică şi se completează după cum urmează:
Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiei 
Avocatul Poporului, m condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în 
legătură cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului, precum şi cele referitoare la 
sesizările din oficiu şi la vizitele anunţate sau inopinate pe care aceasta le efectuează pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice Mecanismului naţional de prevenire a torturii în locurile de 
detenţie şiMecanismului pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea implementării Convenţiei 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale.

1.

1 ^ 33. După art. 14, se introduc trei noi articole, art.l4 , art. 14 şi art. 14 , cu următorul
cuprins:
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiile specifice de Mecanism pentru promovarea, protejarea şi 
monitorizarea implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Avocatul 
Poporului, prin structurile din cadrul instituţiei, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) examinează în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prevăzute 
la art. 14^ alin. (2);
b) face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţiile prevăzute la art. 14^ alin. .(2) şi monitorizează implementarea acestora de către entităţile 
publice sau private care au atribuţii în acest sens;
c) verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile prevăzute la art. 14* alin. (2);
d) sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că încălcarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură penală şi poate face plângere, 
dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;
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e)sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori 
să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 14^ alin. (2), în 
cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

Qprimeşte şi analizează notificările de deces transmise conform art. 14^ de către instituţiile 
prevăzute la art. 14^ alin. (2);

1g)urmăreşte dacă în cazurile de deces al persoanelor cu dizabilităţi instituţiile prevăzute la art. 14 
alin. (2) sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei medico-legaie, potrivit legii;

h)facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu 
dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl organizează;

i)facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvemamentale cu 
care are încheiate protocoale de colaborare, în instituţiile prevăzute la art. 14^ alin. (2), în scopul 
monitorizării respectării drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o reprezentare 
independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent, organizaţiile 
neguvemamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale acestor persoane;

j) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu Punctele de contact, în scopul îndeplinirii de către 
acestea a rolului care le revine prin Convenţie şi prin prezenta lege.
(2) In înţelesul prezentei legi, prin instituţii supuse monitorizării instituţiei Avocatul Popomlui se 
înţelege facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie.
(3) In înţelesul prezentei legi, prin drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi se înţelege drepturile 
patrimoniale şi nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Convenţie şi prin legi speciale.

Art. 14^
(1) Instituţiile prevăzute la art. 14^ alin. (2) au obligaţia de a notifica de îndată Avocatul Poporului 
asupra fiecămi caz de deces al persoanelor cu dizabilităţi aflate în acestea.
(2) In termen de 24 de ore de la data survenirii decesului notificat instituţiile vor trimite o a doua 
notificare, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea şi adresa instituţiei, numele 
conducătorului instituţiei şi al medicului care a constatat decesul, numele, dizabilitatea şi vârsta 
persoanei decedate, cauza decesului, dacă persoana decedată avea sau nu aparţinători şi datele de 
contact ale acestora, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiei instituţiei de sesizare a organelor 
judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese. Modelul notificării se aprobă prin ordin al 
Avocatului Popomlui.
(3) Notificările prevăzute la alin. (2) se transmit prin fax sau e-mail, până la data implementării 
unui sistem electronic unitar de raportare şi evidenţă.

Art. 14^
(l)Vizitele de monitorizare se desfăşoară de echipe de vizitare compuse din personal din cadml 
instituţiei şi experţi independenţi. Procedura, echipa, modul de desfăşurare a vizitei, precum şi 
orice alt aspect referitor la desfăşurarea acesteia sunt reglementate prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului şi prin norme interne.
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(2) Experţii independenţi sunt selectaţi în urma unui anunţ publicat pe pagina de internet a 
Avocatului Poporului, de către o comisie stabilită prin ordin al Avocatului Poporului. Experţii 
independenţi selectaţi trebuie să aibă experienţă în domeniul drepturilor omului şi al drepturilor 
persoanelor cu dizabilitaţi. In selectarea experţilor independenţi se va acorda atenţie reprezentării 
echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu dizabilităţi.

(3) în urma procedurii de selecţie prevăzute la alin. (2), comisia va urmări selecţia a cel puţin 20 
de colaboratori externi independenţi, care vor încheia un protocol-cadru cu Avocatul Poporului. 
Procedura de selecţie şi conţinutul protocolului-cadru se vor stabili prin ordin al Avocatului 
Poporului.

(4) Constatările rezultate în urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse în rapoarte de vizită. 
Rapoartele includ recomandările făcute de Avocatul Poporului.

(5) Raportul de vizită se întocmeşte de membrii echipei de monitorizare, în termen de 30 de zile 
de la data finalizării acesteia, este aprobat de Avocatul Poporului şi se comunică instituţiilor 
vizitate şi autorităţilor publice în subordinea şi/sau coordonarea cărora se află acestea.

(6)Instituţia vizitată are obligaţia de a comunica Avocatului Poporului, în termen de 30 de zile, un 
răspuns motivat privind recomandările şi măsurile dispuse.

(7)Raportul de vizită, precum şi răspunsul motivat prevăzut la alin. (6) sunt publice şi se afişează 
pe pagina de internet a instituţiei vizitate, pe cea a autorităţii publice în subordinea şi coordonarea 
căreia se află aceasta, precum şi pe cea a Avocatului Poporului, cu excepţia datelor personale.

Art. 16 alin. (1) se modifică şi se completează după cum urmează:
Instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a 
societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a asociaţiilor sau a altor persoane juridice, precum şi inopinat, prin 
efectuarea vizitelor în locurile de detenţie şi în facilităţile de tip rezidenţial publice sau private, 
destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie, potrivit legii.

5. Art. 20 alin. (2) se modifică şi se completează după cum urmează:
(2) In scopul îndeplinirii atribuţiilor ce revin instituţiei Avocatul Poporului, administraţia locurilor 
de detenţie prevăzute la art. 34, a facilităţilor de tip rezidenţial publice sau private, destinate să 
servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a spitalelor/secţiilor de psihiatrie sunt obligate să 
asigure accesul Avocatului Poporului, adjimctului de la Domeniul privind prevenirea torturii în 
locurile de detenţie, precum şi al reprezentanţilor instituţiei, fără nicio restricţie, în toate locurile de 
detenţie supuse monitorizării şi în facilităţile de tip rezidenţial publice sau private, destinate să 
servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitale/secţii de psihiatrie, pentru efectuarea 
vizitelor, anunţate sau inopinate, precum şi a anchetelor dispuse în vederea soluţionării petiţiilor 
primite.

4.

6. Art. 23 alin. (1) se modifică şi se completează după cum urmează:
(l)Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia au acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate 
deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea petiţiilor 
care le-au fost adresate, precum şi a sesizărilor din oficiu şi vizitelor anunţate sau inopinate pe care 
le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Mecanismului naţional de prevenire a torturii
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în locurile de detenţie şi Mecanismului pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

7. Art. 54 alin. (2) se modifica şi se completează după cum urmează:
(2) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu funcţii de conducere şi de 

execuţie de specialitate, cu excepţia specialiştilor - medici, psihologi, asistenţi sociali, sociologi sau 
orice alte profesii necesare desfăşurării activităţii specificeMecanismului naţional de prevenire a 
torturii în locurile de detenţie şi Mecanismului pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Art.Il

Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei, înfiinţat prin Legea nr. 8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, publicată în Monitoml Oficial al României Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se 
comasează prin absorbţie de instituţia Avocatul Popomlui şi se desfiinţează ca urmare a comasării. 
Instituţia Avocatul Poporului preia atribuţiile Consiliului de monitorizare a implementării 
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Organigrama şi numărul de personal finanţat potrivit legii, pentm instituţia Avocatul 
Popomlui se suplimentează cu 12 de posturi.

Personalul de specialitate se preia şi va fi încadrat în limita numămlui maxim de 12 
posturi, prevăzut pentra instituţia Avocatul Popomlui, în cadml domeniilor de activitate ale 
instituţiei Avocatul Popomlui.

Personalul de specialitate va fi încadrat corespunzător statutului personalului de execuţie

(1)

(2)

(3)

(4)
din cadml instituţiei Avocatul Popomlui, beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi 
obligaţii.

încadrarea personalului prevăzut la alin. (2) precum şi stabilirea drepturilor salariate 
aferente se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Preluarea de instituţia Avocatul Poporului pe bază de protocol de predare-primire, a 
bunurilor mobile aflate în administrarea sau după cazîn proprietatea Consiliului de monitorizare se 
realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

(5)

(6)

Art. m

Ministeml Finanţelor Publice introduce modificările în stmctura bugetului de stat şi în 
bugetul instituţiei Avocatul Poporului, la propunerea ordonatomlui principal de credite.(2) 
Asigurarea fondurilor necesare acestor modificări se va face începând cu data intrării în vigoare a 
legii şi vor cuprinde inclusiv acoperirea costurilor de transport, cazare şi masă ale experţilor 
independenţi respectiv, colaboratorilor externi.
(3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a legii. Consiliul de Monitorizare se finanţează din bugetul existent înainte 
de această dată.

(1)

Art. IV
Articolele 3-14 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, publicată, în Monitoml Oficial al 
României, Partea I nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se abrogă.

(1)
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(2) Din cuprinsul Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, publicată, în Monitorul Oficial al României Partea I 
nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se elimină referirile la Consiliul de monitorizare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76, alin. (2) din Constituţia României republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
lon-Marcel Ciolacu

PREŞEDINTELE SENATULUI 
p. Alina Ştefania Gorghiu
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