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CONSILiUL ECOKOMIC SI SOCIAL
PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind comasarea prin absorbtie a 

Institutului Roman pentru Drepturile Omului de catre Consiliul National 

pentru Combaterea Discriminarii (b444/28.07.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile §i complet^ile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerea legislativa privind comasarea prin absorbtie a Institutului 

Roman pentru Drepturile Omului de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 

(b444/28.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 13.08.2020, 

desfa^urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> 4 reprezentanti ai partii patronale si reprezentantii p^ii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 3 reprezentanti ai p^ii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ, cu urmatoarele observatii:

• este binevenita o reducere a numarului de institute publice ale caror atributii se suprapun, 

insa reorganizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, autoritate 

autonoma sub control parlamentar, care ar prelua personalul Institutului Roman pentru 

Drepturile Omului, nu poate fi facuta de catre Guvem prin hot^are a acestuia;
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• este necesara restructurarea obiectului de activitate al Institutului Rom^ pentru Drepturile

Omului, vazuta prin prisma utilitatii unora dintre studiile elaborate.

> reprezentantii asocialiilor §i fundaliilor neguvemamentale ale societalii civile au votat pentru 

avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:
■ activitatea Institutului Roman pentru Drepturile Omului se justiflca din pimct de vedere 

democratic, impunandu-se totu§i luarea unor masuri la nivelul instituliei in vederea unei 

vizibilitati publice mai accentuate si derularii unor ac|iuni concrete de aparare a 

drepturilor omului.

■ cele doua institutii au un regim juridic diferit, Institutul Roman pentru Drepturile 

Omului fiind un institut §tiintific, iar Consiliul National pentru Combaterea 

Discriminarii o autoritate publica;

■ prevederile propunerii legislative incalca principii referitoare la Statutul Instituliilor 

Nalionale - Principiile de la Paris, adoptate prin Rezolutia Adunarii Generale nr. 48/134 

din 20 decembrie 1993.
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