
ORDIN nr. 151 din 31 august 2018 privind aprobarea 

structurii organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului 
În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), art. 55, 56 şi 61 din Legea nr. 
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată, 
văzând Nota privind propunerea emiterii ordinului de aprobare a structurii 
organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului, înregistrată cu nr. 12.671 din 30 
august 2018, 
Avocatul Poporului emite următorul ordin: 
Art. 1 

(1)Se aprobă structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2)Structura organizatorică este detaliată la art. 2-7. 
Art. 2 

(1)Avocatul Poporului coordonează întreaga activitate a instituţiei. 
(2)Domeniile de activitate, coordonate de adjuncţii Avocatului Poporului, sub 

conducerea Avocatului Poporului, sunt următoarele: 
a)drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi 
minorităţi naţionale; 
b)drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; 
c)apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
d)armată, justiţie, poliţie, penitenciare; 
e)proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe; 
f)prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante în locurile de detenţie (Mecanismul naţional de prevenire). 
Art. 3 

(1)Serviciul contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios 
administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare este 
organizat în subordinea directă a Avocatului Poporului. 
(2)În cadrul Serviciului contencios constituţional, recurs în interesul legii, 
contencios administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi 
comunicare funcţionează Biroul contencios constituţional şi recurs în interesul 
legii, Biroul contencios administrativ şi juridic şi Biroul analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare. 
Art. 4 

Directorul coordonator, aflat în subordinea directă a Avocatului Poporului, 
coordonează activitatea Biroului financiar, salarizare şi resurse umane şi a 
Biroului administrativ. 
Art. 5 

Activitatea de audit public intern este organizată şi se desfăşoară în directa 
subordonare a Avocatului Poporului, potrivit legii. 
Art. 6 

Cabinetul Avocatului Poporului este organizat în subordinea directă a Avocatului 
Poporului, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind 
organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 7 

(1)În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenţa căruia 
intră Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, directorul coordonator, persoanele 



cu funcţii de conducere, precum şi alte persoane desemnate de Avocatul 
Poporului. 
(2)Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului. 
Art. 8 

(1)În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului 
organizează birouri teritoriale şi stabileşte prin ordin locurile în care sunt 
amplasate centrele zonale. 
(2)La birourile teritoriale îşi desfăşoară activitatea personal de execuţie de 
specialitate având funcţiile de consilieri, experţi, referenţi şi un şofer. 
(3)Întreg personalul de execuţie de specialitate din cadrul birourilor teritoriale 
are o competenţă generală, exercitând atribuţiile specifice tuturor domeniilor de 
activitate, cu excepţia celor ale domeniului privind prevenirea torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de 
detenţie (Mecanismul naţional de prevenire). 
(4)Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie este organizat în 
structura centrală şi structura teritorială. Structura centrală cuprinde şi Centrul 
zonal Bucureşti. Pe lângă adjunctul Avocatului Poporului, în cadrul structurii 
centrale a domeniului, inclusiv a Centrului zonal Bucureşti, îşi desfăşoară 
activitatea personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, specialişti - 
medici, psihologi, asistenţi sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare 
desfăşurării activităţii specifice, personal financiar, salarizare, resurse umane şi 
şoferi. 
(5)Structura teritorială este constituită din 3 centre zonale. Centrele zonale au 
în componenţă personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, specialişti - 
medici, psihologi, asistenţi sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare 
desfăşurării activităţii specifice şi un şofer. 
Art. 9 

(1)În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot 
organiza direcţii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu 
activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuţiile, 
precum şi personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu 
competenţa instituţiei, stabilită de lege. 
(2)Pentru buna organizare şi funcţionare a activităţii instituţiei, Avocatul 
Poporului poate aproba, prin ordin, transformarea posturilor de execuţie de 
specialitate din statul de funcţii, în condiţiile Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. 
Art. 10 

(1)Numărul de posturi al Avocatului Poporului este de 165, inclusiv personalul 
de la cabinetul Avocatului Poporului. 
(2)Numărul de personal necesar activităţii instituţiei se aprobă de Avocatul 
Poporului, în limita bugetului anual. 
Art. 11 

Adjuncţii Avocatului Poporului, Serviciul contencios constituţional, recurs în 
interesul legii, contencios administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii 
externe şi comunicare, Biroul financiar, salarizare şi resurse umane şi Biroul 
administrativ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 12 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Avocatul Poporului, 
Victor Ciorbea 
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AVOCATUL POPORULUI 

 

Consiliul Consultativ 

Cabinetul Avocatului 

Poporului 

Domeniul drepturile omului 
egalitate de şanse între 
bărbaţi şi femei, culte 
religioase şi minorităţi 

naţionale 
Adjunct al Avocatului Poporului 

Domeniul drepturile 
familiei, tinerilor, 

pensionarilor, 
persoanelor cu handicap  

Adjunct al Avocatului 
Poporului 

 

Domeniul apărarea, 
protecția și promovarea 

drepturilor copilului 

 

Avocatul Copilului 

Domeniul armată, 
justiție, poliție, 

penitenciare 
 

Adjunct al Avocatului 
Poporului 

Domeniul proprietate, 
muncă, protecție socială, 

impozite şi taxe 
 

Adjunct al Avocatului 
Poporului 

 

Domeniul prevenirea torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în 

locurile de detenţie (Mecanismul Naţional de 
Prevenire) 

Structura centrală 
cuprinde și Centrul Zonal București 

Adjunct al Avocatului Poporului 
 

Birouri teritoriale: 
Alba Iulia, Pitești, Bacău, Oradea, Suceava, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu-Mureș, Ploiești, 

Timișoara, Slobozia 
 

Compartiment Audit Public 

Intern 

Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legii, 
contencios administrativ şi juridic, analiză acte normative, 

relaţii externe şi comunicare 

Șef serviciu 

Biroul contencios 
administrativ şi 

juridic 
 

Șef birou 

Biroul contencios 
constituțional şi recurs în 

interesul legii 
 

Șef birou 

Biroul analiză acte 
normative, relații 

externe şi comunicare 
 

Șef birou 

 

Director Coordonator 
 

 
Biroul administrativ 

Șef birou 

Biroul financiar, salarizare şi 
resurse umane 

Șef birou 

Structura teritorială: 
Centrul zonal Alba, Centrul zonal Bacău,  

Centrul zonal Craiova 


