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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile 

Omului (p1x70/24.02.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului 

(pIx70/24.02.2020). 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

În temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 3.03.2020, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, 

cu următoarele observaţii: 

• se impune păstrarea simetriei în ceea cc priveşte desemnarea membrilor Consiliului 

general şi ai Comitetului director, iar numirea acestora trebuie să se facă cu avizul 

Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat şi al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minoritălilor nalionale din 

Camera Deputalilor; 



i 
• ar fi oportun ca din componenţa Consiliului general şi a Comitetului director să facă 

parte şi reprezentanţi ai confederaţiilor patronale, respectiv sindicale, reprezentative la 

nivel naţional; 

• se recomandă ca, pe viitor, să se iniţieze un demers legislativ prin care Institutul 

Român pentru Drepturile Omului să devină un organism independent din punct de 

vedere al raportării, inclusiv al celei financiare. 
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