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LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1991 privind infiintarea Institutului

Roman pentru Drepturile Omului

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.L- Legea nr.9/1991 privind infiintarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, 
publicata in Monitomi Oficial al Romaniei, Partea I, nr.24 din 30 ianuarie 1991, se modifica ?i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.i.- Institutul Roman pentru Drepturile Omului, denumit in continuare IRDO, 

este 0 institufie publica de interes national, autonoma si independents fa|a de orice alta autoritate 

publics, in conditiile legii, cu personalitate juridicS, avand sediul in Bucui'esti. IRDO poate sa i§i 

constituie filiale.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- (1) IRDO isi desfasoarS activitatea in scopul promovarii si protectiei 

drepturilor omului, cu respectarea Principiilor de la Paris adoptate prin Rezolufia A/Res/48 a 

Adunarii Generale aNatiunilor Unite din 20 decembrie 1993.

(2) Scopul IRDO este:

a) de a asigura o mai buna cunoastere de catre organismele publice, 
asociatiile neguvemamentale si cetatenii romani a problematicii drepturilor omului, a modului in 

care drepturile omului sunt garantate in alte tari;
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b) de a informa opinia publica de peste hotare, organismele 

intemationale in legatura cu modalitatile practice prin care drepturile omului sunt asigurate si 

respectate in Romania.”

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.3,‘ Pentru realizarea acestui scop, IRDO are ca atributii;

a) mentinerea §i func^ionarea unui centru de documentare si consultare, 

contin^d texte de conventii intemationale, legi, documente, studii si publicatii referitoare la 

drepturile omului, precum si oferirea de consultants specializata in domeniu;

b) informarea organismelor publice, a organiza^iilor neguvemamentale, a 

cetatenilor si a factorilor interesati din sectorul privat, privind documentele, practicile si uzantele 

intemationale in domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci cand este 

necesar;

c) organizarea si coordonarea programelor de formare in domeniul 

drepturilor omului, destinate indeosebi acelor categorii de persoane care au raspunderi speciale 

pentru protectia drepturilor omului sau pentm cunoasterea problematicii drepturilor omului in 

randurile unor largi categorii ale populatiei;

d) asigura consultants in elaborarea si implementarea proiectelor care au ca
tematicS problematica drepturilor omului;

e) fumizarea, la cerere, de informatii privind eforturile guvemamentale §i 

neguvemamentale din Romania pentm a promova si proteja drepturile omului, ca §i eforturile 

similare din alte tari, precum si angajamentele intemationale asumate de Romania §i modul in 

care ele sunt indeplinite. IRDO poate oferi, la cerere, consultants in procesul de aderare, 

ratificare §i de implementare a instmmentelor intemationale privind drepturile omului, precum si 

in ceea ce prive§te aplicarea recomandarilor europene sau intemationale cu privire la drepturile 

omului;

f) fumizarea de documentatii si puncte de vedere, la cererea comisiilor 

Parlamentului, asupra unor aspecte care privesc drepturile omului din proiectele de legi §i alte 

probleme examinate in Parlament;

g) efectuarea de cercetSri privind diverse aspecte ale promovSrii §i 

respectarii drepturilor omului in Romania si pe plan international. IRDO intocme^te sludii cu 

privire la modul cum sunt respectate drepturile fiindamentale ale omului si poate contribui la 

realizarea de rapoarte privind diverse aspecte din domeniul drepturilor omului. In acest scop, 

IRDO poate solicita informatiile si documentele necesare de la institutiile abilitate care vor 
comunica, sau dupa caz, le pot pune la dispozitia IRDO, in conditiile legii;
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h) realizarea unei publicatii pe teme privind drepturile omului si asigurarea 

unei largi difiizari a acesteia, inclusiv prin traducere in limbi straine;

i) organizarea de sondaje de opinie publica privind proteclia drepturilor

omului in Romania.”

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.4.- (1) IRDO publica si disemineaza cercetarile, studiile §i rapoartele realizate

in cadrul sau cu titlu gratuit sau cu plata numai a costului reproducerii.

(2) IRDO va putea efectua cercetari, pe baza de contract, cu institutii sau 

organisme stiintifice si va putea elabora avize la solicitarea unor foruri de specialitate din tara §i 

din strainatate.

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.5.- (1) Conducerea activitatii IRDO este asigurata de Consiliul general, 

Comitetul director si de director.

(2) Directorul institutiei este numit in funcfie de catre Consiliul general, pe

baza de concurs sau examen, dupa caz.

(3) Mandatul directomlui este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.
(4) Directorul IRDO este ordonator lertiar de credite.”

6. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, art.5^ - 5^, cu urmatorul cuprins:
,,Art.5'.- (1) Consiliul general cuprinde 11 membri:

a) 2 membri desemnati de Comisia pentru drepturile omului, culte si 

problemele minorit^tilor nationale din Camera Deputatilor, numiti de Birourile permanente 

reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului;

b) 2 membri desemnati de Comisia pentru drepturile omului, egalitate 

de sanse, culte §i minoritati din Senat, numiti de Birourile permanente reunite ale Camerei 
Deputatilor si Senatului;

c) 3 reprezentanti ai mediului academic din domeniul drepturilor 

omului din cadrul unor universitati de prestigiu din tara, desemnati de Comitetul director al 

IRDO si numifi de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului;

d) 4 reprezentanti ai societatii civile cu activitate in domeniul 
drepturilor omului, desemnati de Comitetul director al IRDO si numiti de Birourile permanente 

reunite ale Camerei Deputatilor §1 Senatului;
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(2) Entitatile prevazute la alin.(l) isi vor desemna reprezentantii in Consiliu 

general, in termen de 20 de zile de la data incetai'ii raandatului Consiliului general.

(3) In termen de 5 zile de la desemnarea de catre entitatile prevazute la 

alin.(l) a membrilor Consiliului general, directonil IRDO comunica componenta Consiliului 

general Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului si convoaca sedinta 

de constituire a Consiliului general. §edinta este legal constituita daca participa cel putin 

jumatate plus unu dintre membrii Consiliului general.

(5) Mandatul membrilor Consiliului general este de 4 ani. Mandatul de 

membru inceteaza, inainte de termen, prin revocare de catre Birourile permanente reunite ale 

Camerei Deputatilor si Senatului, pentru neindeplinirea atributiilor legale §i regulamentare, prin 

demisie ori in caz de deces.

(6) Criteriile generale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a 

intruni calitatea de membru al Consiliului general IRDO, precum si procedura privind 

desemnarea acestora, sunt stabilite prin Regulamentul de organizare §i functionare al institufiei.

(7) Consiliul general monitorizeaza activitatea IRDO, cu scopul de a urmari 

aducerea la indeplinire a obiectivelor cuprinse in Planul anual de activitati al institutiei. In acest 

sens, poate inainta propuneri Comitetului director in legatura cu activitatea acestuia. Alte 

atributii ale Consiliului general se pot stabili prin Regulamentul de organizare si functionare al 

institutiei.

(8) Consiliul general se reuneste anual, in plen, in primul trimestru al anului 

sau ori de cate ori Comitetul director considera necesara intrunirea acestuia.

(9) Consiliul lucreaza in prezen|a a cel putin doua treimi din numarul 

membrilor sai si adopta hot^ari cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

(10) Cheltuielile privind deplasarea si cazarea membrilor Consiliului

general sunt suportate din bugetul IRDO.

(11) Anual, Consiliul general, prin directonil IRDO, transmite Birourilor 

permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului un raport de activitate, pana la data de 

15 mai a anului urmMor. Raportul se dezbate si se aproba in sedinta comuna a Camerei 

Deputatilor si Senatului.

Art.5 (1) Consiliul general va desemna, dintre membrii sai, un Comitet director,

format din:

a) un reprezentant al Comisiei pentru drepturile omului, culte §i 

problemele minoritatilor nationale din Camera Deputatilor;
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b) un reprezentant al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de
sanse, culte si minoritati din Senat;

c) 2 reprezentanti ai mediului academic;
d) 2 reprezentanti ai organ)zatiilor neguvemamentale;

e) directorul IRDO.

(2) Comitetul director asigura conducerea activitatii curente a IRDO.

(3) Mandatul si atributiile comitetului se stabilesc prin Regulamentul de

organizare si functionare al institutiei.

Art.5^- (1) IRDO are un aparat propriu de specialitate.

(2) Organizarea si fanctionarea aparatului propriu al IRDO, numarul de 

posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin 

Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Birourilor pemianente reunite 

ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea IRDO.

(3) Personalul institutiei este asimilat, din punct de vedere al salarizmi, cu 

personalui din aparatul de lucru al celor doua Camere ale Parlamentului.”

7. Articolul 8 se abroga.

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.9.- (1) Bugetul IRDO face parte integranta din bugetul de stat, prin bugetul

Camerei Deputatilor.

(2) in conformitate cu scopul si obiectivele sale, IRDO se poate angaja in 

activitati de cercetare si alte activitati sponsorizate si finantate prin proiecte nationaie, europene 

§i intemationale care au legatura cu obiectul activitatii sale §i, de asemenea, poate accepta 

contributii voluntare sau donatii, in conditiile legii.”

9. Articolul 10 se abroga.

10. Anexa se abroga.
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Art.II.- (1) Mandatul organelor care exercita conducerea IRDO se prelungeste de drept, 
pana la validarea noului Consiliu general al IRDO.

(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, Comitetul director elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare 

al IRDO pe care directorul IRDO il inainteaza, in vederea aprob^ii, in sedinta Birourilor 

permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.
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Aceasta lege a fost adoptata de ParlameDtu! Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 §i ale articolului 76 alineatui (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTAJILOR

p. PRE§EDINTELE 

SENATULUI
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