
Proiect 
 

L E G E 

pentru completarea Constituţiei Republicii Moldova 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională. 
 
 

Articol unic. - Titlul II din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările şi completările ulterioare, 

se completeazăcu Capitolul III 
1
 cu următorul cuprins: 

 

„ Capitolul III 
1
 

AVOCATUL POPORULUI (Ombudsmanul) 

Articolul 125
1
 Statutul și Rolul 

(1) Avocatul Poporului este responsabil de promovarea și protecția drepturilor și libertăților 

omului stabilite de Constituție, de actele legislative şi normative în vigoare și de tratatele 

internaționale. 

Avocatul Poporului este numit de către Parlament în baza unor criterii obiective și a unei 

proceduri transparente de selecție publică prevăzute de legea specială pentru un mandat de 7 ani, 

care nu poate fi reînnoit. Organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului se stabilește 

prin lege organică. 

(2)  

(3) În activitatea sa Avocatul Poporului este asistat de adjuncții săi, care sunt numiți de 

Parlament la propunerea Avocatului Poporului. Adjuncţii se numesc în funcţie pe durata 

mandatului Avocatului Poporului.  

(4) Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată, 

cu excepția activității didactice, științifice sau de creație. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu 

au dreptul să desfăşoare activitate politică şi nu pot fi membri ai vreunui partid politic.  

(5) Avocatul Poporului este independent și imparțial pe durata mandatului. 

(6) Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. 

(7) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenţionată de către 

persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a sesizărilor şi a recomandărilor 

acestuia, precum şi împiedicarea sub oricare formă a activităţii lui atrag după sine răspunderea 

juridică în conformitate cu legislaţia. 

(8) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia pot fi eliberaţi din funcţie doar în cazurile 

expres prevăzute de lege, cu respectarea procedurii stabilite, care să prevadă audierea prealabilă a 

persoanei vizate. 

(9) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate în 

legătură cu exercitarea funcției sau pentru actele pe care le îndeplinesc în conformitate cu 

legislația.  

x 

Articolul 125
2 

Condițiile pentru numire 



Avocatul Poporului poate fi numit orice cetățean al Republicii Moldova, care deține diplomă 

de licenţă sau echivalentul acesteia, are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani şi o activitate 

notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului, se bucură de o reputaţie ireproşabilă 

și posedă limba de stat. 

Articolul 125
3 

Exercitarea atribuțiilor 

(1) Avocatul Poporului, din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în 

libertăţile lor, asigură respectarea acestora de către autorităţile publice, de către organizaţii şi 

întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către 

organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. 

(2)  Avocatul Poporului informează, anual și la cerere, Parlamentul despre situaţia în 

domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

(3) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în 

exercitarea atribuţiilor sale legale și să urmărească recomandările acestuia.”. 
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