
Expunere de motive 

Institutiile Nationale pentru Drepturile Omului reprezintă mecanisme esentiale pentru 
implementarea, la nivel national, a unui sistem eficient de protectie a drepturilor omului care să 
sustină procesul de transpunere la nivel national a normelor intemationale în materia drepturilor 
omului. Statutul Institutiilor Nationale pentru Drepturile Omului, precum şi mandatul acestora de a 
promova şi proteja drepturile omului la nivel national sunt reglementate în temeiul Principiilor de la 
Parisi adoptate de Adunarea Generală ONU prin Rezolutia 48/134 din anul 1993'. 

Principiile de la Paris şi criteriile fundamentale ale acestora promovează un mandat "cât 
mai extins posibiP', construit pe standardele universale ale drepturilor omului care să includă în 
continutul său responsabilizarea institutiilor nationale în două sensuri - de a promova şi de a proteja 
toate drepturile omului; garantarea legislativă a independentei acestor institutii fată de guvern; 
putere adecvată de investigare; pluralism prin calitatea de membru a unor retele de profil şi prin 
cooperarea eticientă cu acestea; un cadru adeevat de resurse umane şi tinanciare.'` 

Importanta rolului asumat de Institutiile Nationale pentru Drepturile Omului în 
promovarea şi protectia drepturilor omului la nivel national şi international şi exercitarea în acord 
cu standardele impuse de Principiile de la Paris a fost subliniată de organismele ONU (inclusiv 
Adunarea Generală şi Consiliul pentru Drepturile Omului). De asemenea, structurile în care este 
membru Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Alianta Globală a Institutiilor 
Nationale pentru Drepturile Omului (GANHRI) şi Reteaua Europeană de Institutii Nationale pentru 
Drepturile Omului (ENNHRI) au făcut recomandări privind alinierea la Prineipiile de Ia Paris, în 
scopul recunoaşterii şi consolidării rolului asumat de Institutiile Nationale pentru Drepturile Omului 
în asigurarea aplicării standardelor internationale în materie. 

În ultimii ani, au fost formulate recomandări către statul român din partea mecanismelor 
ONU (Comitetul ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor3, 
Comitetul ONU privind drepturile omu1ui4, Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale şi 

i Principiile de la Paris-formulate in anul 1991 la Conferinta consacrată institutiilor nationale de drepturile omului, 
devenite document oficial al Adunării Generale ONU în anul 1993-referitoare la statutul institutiilor nationale pentru 
drepturile omului. 
Z http://www.irdo.ro/principiiledelaparis.php

Cu ocazia evaluării rapoartelor periodice combinate 7 şi 8 la Conventia pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor, Comitetul ONU a constatat cu îngrijorare că, in ciuda angajamentului asumat în timpul 
revizuirii periodice universal (UPR), statul român nu a modificat încă Legea nr. 9/1991 pentru a revizui sttautul 
Institutului Român pentru Drepturile Omului. In acest sens Comitetul a recomandat adoptarea măsurilor necesare ca 
Institutul să respecte pe deplin Principiile de la Paris, cu referire special ă asupra mandatului său de a proteja femeile şi 
de a promova egalitatea de gen, statutul şi durata calitătii de membru in Consiliul său general (pct. 12 şi 13 din 
Concluziile CEDAW din 24 iulie-decembrie 2017, CEDAW/C/ROU/CO/7-8, p. 4). 
a In urma evaluării celui de-al cincilea raport periodic privind implementarea Pactului International privind drepturile 
civile şi politice, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a identificat institutii nationale cu mandat de protectie a 
drepturilor omului, precum Avocatul Poporului, Consiliul National de Combatere a Discriminării şi Institutul Român 
pentru Drepturile Omului dar subliniază faptul că niciuna dintre aceste institutii nu sunt acreditate ca fund pe deplin 
conform cu Principiile de la Paris, referitoare la statutul institutiilor nationale pentru promovarea şi protectia drepturilor 
omului (art. 2). In acest sens, statul român trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că institutiile sale 
nationale pentru drepturile omului se conformează pe deplin cu standardele impuse prin Principiile de la Paris şi că 
functionează independent, transparent şi efficient (pct. 9 şi 10 din Concluziile CCRP din 11 decembrie 2017. 
CCPR/C/ROU/CO/5 p.2). 



'Utarale5, Consiliul ONU pentru Drepturile Omuluib ) privind adoptarea măsurilor necesare astfel 

st Institutul să respecte Principiile de la Paris în special cu privire la mandatul său de promovare 
~t protectie a drepturilor omului. 

În aceeaşi ordine de idei au fost formulate recomandări din partea Comisarului pentru 
Drepturile Omului al Consiliului Europei privind consolidarea eficienlei, eficacitălii, independentei 
instituliei, precum şi clarificarea competentelor şi asigurarea resurselor umane şi fnanciare necesare 
pentru realizarea mandatului IRD07. 

În raportul Subcomitetului de acreditare formulat ca urmare a procesului de acreditare a 
Institutului din anu12011 a fost subliniată necesitatea clarificării mandatului Institutului astfel încât 
Legea de înfinlare să precizeze în mod explicit atributiile specifice de promovare şi proteclie a 
drepturilor omului. 

În lumina Principiilor de la Paris, interpretarea mandatului unei institulii nationale trebuie să 

fie realizată într-o manieră amplă, liberală, pozitivă pentru a promova o definitie progresivă a 
drepturilor omului care să se refere la totalitatea prerogativelor prevăzute în instrumentele 

internationale, regionale şi nalionale în materia drepturilor omului. 

Institutiile Nationale pentru Drepturile Omului trebuie să fie mandatate prin lege cu 
exercitarea de funclii specifice în domeniul promov :ťii şi protec(iei drepturilor omului astfel încât 
mandatul acestora să fie cât mai clar şi "cât mai extins posibiP'. Funcliile de promovare au ca scop 

crearea unei societăli în care drepturile omului să fie mai bine înlelese şi respectate. Functiile de 

proteclie au rolul de a preveni încălcările drepturilor omului şi de a permite interventia directă în 
situalia în care s-au produs încălcări efective ale drepturilor omului. 

Dialogul institutional purtat cu partenerii internationali sau nalionali asupra temelor 
apartinând domeniului drepturilor omului trebuie să fie condus în acord cu principiul dualismului 
institulional. Potrivit acestuia, aspectele referitoare la domeniul drepturilor omului trebuie să fie 
evaluat8 în mod autonom de fiecare dintre factorii institutionali implicati, rezultând puncte de 
vedere diferite. Pluralitatea punctelor de vedere exprimate la nivel institutional asupra 
problematicilor aferente domeniului drepturilor omului sustine caracterul democratic al dezbaterilor 
institutionale. 

Un alt punt al prezentei expuneri de motive se referă la reglementarea riguroasă şi 

punctuală a: statutului organelor de conducere ale Institutului, statutului personalului Institutului, 
structurii organizatorice a Institutului şi a modalitălii de frnanlare a activitătii Institutului. 

s În urma evaluării rapoartelor 3,4, şi 5, Comitetul şi-a exprimat, în mod particular, preocuparea referitoare la faptul că 
Institutul Român pentru Drepturile Omului nu corespunde în totalitate Principiilor de la Paris privind statutul 
instimliilor nalionale în domeniul drepturilor omului. In acest sens, se recomandă statului român să adopte toate 
măsurile necesare pentru ca IRDO să corespundă pe deplin Principiilor de la Paris. ( a se vedea pct. 6, din concluziile 
CESCR din 9 decembrie 2014, E/C.I2/ROU/CO/3-5, p.2). 
b România a trecu prin trei cicluri de evaluare periodică universală până în prezent, atât în urma primului ciclu UPR (a 
se vedea Raportul grupului de lucru privind UPR din 3 iunie 2008 A/HRC/8/49, pct. 50) cât şi după cel de-al doilea ( a 
se vedea Raportul grupului de lucru privind UPR din 21 martie 2013 A/HRC/23/5 pct. 109.17-109.22) recomandările 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului au avut în vedere adoptarea măsurilor necesare pentru ca IRDO să se 
conformeze pe deplin Principiilor de la Paris. 
~ Raportul de lară din anul 2014. 



De asemenea, trebuie să fie operate modificări referitoare la salarizarea personalului din 
Instituţiile Naţionale pentru Drepturite Omului. În acord cu recomandările Subcomitetului de 
acreditare, salariile şi beneficiile acordate personalului Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile 
Omului trebuie să tie comparabile cu cele ale funcţionarilor publici care destăşoară activităsi 

similare, având calificări şi responsabilităli similare în alte instituţii independente ale statului. 
Astfel, propunem ca salarizarea personalului să se realizeze corespunzător funcţiilor de conducere şi 

de execuţie ale personalului din serviciile Parlamentului, în condiţiile legii. 

Având în vedere dinamica relaţiilor sociale şi luând în considerare recomandările 

organismelor internaţionale referitoare la clarificarea mandatului şi eficientizarea activităţii IRDO, 
propunem modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului. 

În consecinţă, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta Propunere legislativă 

referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind organizarea şi funclionarea 
Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
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