LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2014, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 12, după alineatul (3) al articolului 295 se introduce un nou alineat, alineatul
(4), cu următorul cuprins:
"(4) Pe lângă adjunctul Avocatului Poporului, pentru Domeniul privind prevenirea torturii în locurile
de detenţie, în cadrul structurii centrale a Domeniului, inclusiv a Centrului zonal Bucureşti, îşi
desfăşoară activitatea un număr de 11 angajaţi, dintre care: 4 angajaţi personal de execuţie de
specialitate cu studii juridice, 3 specialişti - medici, psihologi, asistenţi sociali, sociologi sau orice alte
profesii necesare desfăşurării activităţii specifice şi 4 angajaţi personal financiar, salarizare, resurse
umane şi administrativ."
2.La articolul I punctul 12, după alineatul (2) al articolului 296 se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
"(3) În cadrul celor 3 centre zonale din structura teritorială a Domeniului privind prevenirea torturii în
locurile de detenţie îşi desfăşoară activitatea un număr de 12 angajaţi. Fiecare centru zonal are în
componenţă: un angajat personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, 2 specialişti - medici,
psihologi, asistenţi sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare desfăşurării activităţii specifice şi
un angajat - personal administrativ."
3.La articolul II, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Numărul de personal finanţat potrivit legii se suplimentează cu 39 de posturi, dintre care: un
adjunct al Avocatului Poporului, 23 de angajaţi pentru Domeniul privind prevenirea torturii în locurile
de detenţie, 13 angajaţi la Serviciul contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios
administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare şi 2 angajaţi personal de
execuţie de specialitate cu studii juridice. Numărul de posturi al instituţiei Avocatul Poporului este de
133, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului Avocatului Poporului."
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76
alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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