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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind 
înîiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

Art. I. - Legea nr. 9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român 
pentru Drepturile Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art.l - Institutul Român pentru Drepturile Omului, denumit în 
continuare IRDO, este o instituţie publică de interes naţional, autonomă 

şi independentă faţă de once altă autoritate publică, în condiţiile legii, cu 

personalitate juridică, având sediul în Bucureşti. Institutul Român pentru 

Drepturile Omului poate să îi constituie filiale." 

2. Art. 2 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

"Art.2 - (1) IRDO îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării şi 

protecţiei drepturilor omului, Cu respectarea Principiilor de la Paris 

adoptate prin Rezoluţia A/Res/48 a Adunării Generale a Naţiunilor 

Unite din 20 decembrie 1993. 
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(2) Scopul institutului este: 

a) de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele publice, 
asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii 
drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în 
alte ţări; 

b) de a informa opinia publică de peste hotare, organismele 
intenaţionale în legătură cu modalităţile practice prin care drepturile 
omului sunt asigurate şi respectate în România." 

3. Art. 3 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3. Pentru realizarea acestui scop, institutul are ca atribuţii: 

a) menţinerea şi funcţionarea unui centru de documentare şi 

consultare, conţinând texte de convenţii internaţionale, legi, documente, 
studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului, precum şi oferirea de 
consultanţă specializată în domeniu; 

b) informarea organismelor publice, a organizaţiilor 

neguvernamentale, a cetăţenilor şi a factorilor interesaţi din sectorul 
privat, privind documentele, practicile şi uzanţele internaţionale în 
domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când 
este necesar; 

c) organizarea şi coordonarea programelor de formare în domeniul 
drepturilor omului, destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care 
au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului sau pentru 
cunoaşterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi 
categorii ale populaţiei; 

d) furnizarea, la cerere, de informaţii privind eforturile 
guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi 

proteja drepturile omului, ca şi eforturile similare din alte ţări, precum şi 

angajamentele internaţionale asumate de România şi modul în care ele 

sunt îndeplinite. IRDO poate oferi, la cerere, consultanţă în procesul de 

aderare, ratificare şi de implementare a instrumentelor internaţionale 

privind drepturile omului, precum şi în ceea ce priveşte aplicarea 
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recomandărilor europene sau internaţionale cu privire la drepturile 
omului; 

e) furnizarea de documentaţii şi puncte de vedere, la cererea 
comisiilor Parlamentului, asupra unor aspecte care privesc drepturile 
omului din proiectele de legi şi alte probleme examinate în Parlament; 

f) efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării şi 

respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional. IRDO 
întocmeşte studii Cu privire la modul cum sunt respectate drepturile 
fundamentale ale omului şi poate contribui la realizarea de rapoarte 
privind diverse aspecte din domeniul drepturilor omului. În acest scop 
IRDO poate solicita informaţiile şi documentele necesare de la 
instituţiile abilitate care vor comunica, sau după caz, le pot pune la 
dispoziţia IRDO, în condiţiile legii; 

g) realizarea unei publicaţii pe teme privind drepturile omului şi 

asigurarea unei largi difuzări a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi 
străine; 

h) organizarea de sondaje de opinie publică privind protecţia 

drepturilor omului în România." 

4. Art. 4 se modifîcă şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 4 - (1) Institutul publică şi diseminează cercetările, studiile şi 

rapoartele realitate în cadrul său Cu titlu gratuit sau cu plata numai a 
costului reproducerii. 

(2) Institutul va putea efectua cercetări, pe bază de contract, cu instituţii 

sau organisme ştiinţifice şi va putea elabora avize. la solicitarea unor 
foruri de specialitate din ţară şi din străinătate." 

5. Art. 5 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 - (1) Conducerea activităţii Institutului este asigurată de Consiliul 

general, Comitetul director şi de Director. 
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(2) Directorul instituţiei este numit în funcţie de către Consiliul 
general, pe bază de concurs sau examen, după caz. 

(3) Mandatul directorului este de 5 ani şi poate fi reînoit o singură 

dată. 

(4) Directorul Institutului este ordonator ter(iar de credite" 

6. După articolul 5 se introduc trei noi articole, art.51 — art.53, Cu 

următorul cuprins: 

„Art. 5 1 - (1) Consiliul general cuprinde 11 membri: 

- doi membri desemnaţi de Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, numiţi 

de Biroul Permanent Reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

- doi membri desemnaţi de Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat, numiţi de Biroul 
Permanent Reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

- 3 reprezentanţi ai mediului academic din domeniul drepturilor 
omului din cadrul unor universităţi de prestigiu din ţară numiţi de de 
Comitetul director, în baza Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al instituţiei; 

- 4 reprezentanţi ai societăţii civile cu activitate în domeniul drepturilor 
omului numiţi de Comitetul director, în baza Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al instituţiei; 

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) îi vor desemna reprezentanţii în 
Consiliu în termen de 20 de zile de la data încetării mandatului 

Consiliului general. 

(3) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entităţile 

prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Directorul institutului 

comunică componenţa Consiliului Biroului Permanent Reunit al 

Camerei Deputaţilor şi Senatului şi convoacă şedinţa de constituire a 
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Consiliului. Şedinta este legal constituită dacă participă cel puţin 
jumătate plus unu dintre membrii Consiliului. 

(5) Mandatul membrilor Consiliului general este de 4 ani. Mandatul 
de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către 
Biroul Permanent Reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru 
neîndeplinirea atribuţiilor legale şi regulamentare, prin demisie on în 
caz de deces. 

(6) Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană 

pentru a întruni calitatea de membru al Consiliul general IRDO, 
precum şi procedura privind desemnarea a cestora, sunt stabilite prin 
Regulamentul de organizarea şi funcţionarea al instituţiei. 

(7) Consiliul general monitorizează activitatea IRDO, cu scopul de a 
urmări aducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul anual 
de activităţi al instituţiei. În acest sens, poate înainta propuneri 
Comitetului director în legătură cu activitatea acestuia. Alte 
atribuţii ale Consiliului general se pot stabili prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al instituţiei. 

(8) Consiliul general se reuneşte anual, în plen, în primul trimestru 
al anului sau on de câte on Comitetul director consideră necesară 

întrunirea acestuia. 

(9) Consiliul lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple 
a membrilor prezenţi. 

(10) Cheltuielile privind deplasarea şi cazarea membrilor Consiliului 
general sunt suportate din bugetul institutului." 

(11) Anual, Consiliul general, prin directorul institutului, transmite 

Biroului Permanent Reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului un 

raport de activitate, până la data de 15 mai a anului următor. Raportul 

se dezbate şi se aprobă în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului." 
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Art. 52 - (1) Consiliul general va desemna dintre membrii săi un 
comitet director, format din: 

(a) un reprezentant at Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputa(ilor; 

(b) un reprezentant al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi din Senat; 

(c) 2 reprezentanţi ai mediului academic; 

(d) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale; 

(e) directorul IRDO. 

(2) Comitetul director asigură conducerea activităţii curente a 
institutului. 

(3) Mandatul şi atribuţiile comitetului se stabilesc prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al instituţiei. 

Art.53 - (1) IRDO are un aparat propriu de specialitate. 

(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al IRDO, 
numărul de posturi, statutul personalului, atribu(iile acestuia şi structura 
organizatorică se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, aprobat prin hotărâre a Biroului Permanent Reunit al 
Camerei Deputa(ilor şi Senatului, la propunerea IRDO. 

(3) Personalul instituţiei este asimilat din punct de vedere al salarizării 

cu personalul din aparatul de lucru al celor două Camere ale 
Parlamentului. 

Articolul 8 se abrogă. 

Art. 9 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 9 - ( 1) Bugetul IRDO face parte integrantă din bugetul de 

stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor. 
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(2) În conformitate Cu scopul şi obiectivele sale, IRDO se poate angaja 
în activităţi de cercetare şi alte activităţi sponsorizate şi finanţate prin 
proiecte naţionale, europene şi internaţionale care au legătură cu obiectul 
activităţii sale şi, de asemenea, poate accepta contribuţii voluntare sau 
donaţii, în condiţiile legii." 

Articolul 10 se abrogă. 

Art. II - Dispoziţii tranzitorii 

(1) Mandatul organelor care exercită conducerea IRDO se prelungeşte 

de drept pănă la publicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al IRDO. 

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a prezentei legi Comitetul director elaborează Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al IRDO şi îl înaintează directorului în 
vederea aprobării de către Biroul Permanent Reunit al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
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Acest project de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiliile art. 75 aim . (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMERĘL DEPUTAŢILOR 

ION-MARCEL CIOLACU 


