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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

privind comasarea prin absorbţie a Institutului Român 

pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articolul 1
Institutul Român pentru Drepturile Omului, numit în 

continuare Institutul, înfiinţat prin Legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991, 
se comasează prin absorbţie cu Consiliul Naţional de Combatere a 

Discriminării, numit în continuare Consiliul, şi se desfiinţează ca 

urmare a comasării.

Articolul 2
(1) Personalul Institutului se preia şi va fi încadrat în limita 

numărului maxim de posturi prevăzut pentru Consiliu, beneficiind de 

drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de 

funcţii din cadrul Consiliului.
A

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi. Guvernul reglementează prin hotărâre, situaţia patrimoniului 

Institutului şi preluarea acestuia de către Consiliu, ca şi transferul 

alocărilor bugetare ale Institutului către Consiliu.
(3) Guvernul poate decide, prin hotărâre, mărirea numărului 

maxim de posturi prevăzut pentru Consiliu.
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(4) încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi 
pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se 

realizează în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare 

a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), cu respectarea regimului 

juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
A

(5) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), Consiliul preia pe bază de 

protocol de predare-preluare bunurile mobile şi imobile aflate în 

administrarea sau, după caz, în proprietatea Institutului.

Articolul 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă 

modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Consiliului 

corespunzătoare prevederilor prezentei legi, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare- 

pre luare.

Articolul 4
Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, dar 

nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Institutul se finanţează din bugetul existent înainte de această 

dată.

Articolul 5
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea 

nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Roman 

pentru Drepturile Omului, publicată în Monitoml Oficial m*. 24 din 30 

ianuarie 1991.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin, (2) teza a IlI-a 

din Constituţia României, republicată.
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