
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Lege privind privind comasarea prin absorbtie a Institutului Roman pentru Drepturile 
Omului de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articolul 1
Institutul Roman pentru Drepturile Omului, numit in continuare Institutul, infiintat prin Legea nr. 
9 din 29 ianuarie 1991, se comaseaza prin absorbtie cu Consiliul National de Combatere a 
Discriminarii, numit in continuare Consiliul, §i se desfiinteaza ca urmare a comasarii.

Articolul 2
(1) Personalul Institutului se preia §i va fi incadrat in limita numarului maxim de posturi prevazut 
pentru Consiliu, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de 
functii din cadrul Consiliului.

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvemul reglementeaza prin 
hotarare situatia patrimoniului Institutului si preluarea acestuia de catre Consiliu, ca §i transferul 
alocMor bugetare ale Institutului catre Consiliu.

(3) Guvemul poate decide, prin hot^are, mmrea num^lui maxim de posturi prevazut pentm 
Consiliu.

(4) Incadrarea personalului in numaml de posturi aprobat §i pe noile func^ii, precum §i stabilirea 
drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maxim 60 de zile de la data intr^i in 
vigoare a hotararii Guvemului prevazute la alin. (2), cu respectarea regimului juridic aplicabil 
fiec^ei categorii de func^ii.

(5) In termen de 15 zile de la data intr^i in vigoare a hot^arii Guvemului prevazute la alin. (2), 
Consiliul preia pe baza de protocol de predare-preluare bunurile mobile §i imobile aflate in 
administrarea sau, dupa caz, in proprietatea Institutului.

Articolul 3



Se autorizeaza Ministerul Finan^elor Publice sa introduca modificMe in structura bugetului de 
stat §i in bugetul Consiliului corespunzatoare prevederilor prezentei legi, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, in baza protocoalelor de predare-preluare.

Articolul 4
Pana la data semnmi protocoalelor de predare-preluare, dar nu mai t^ziu de 90 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, Institutul se finan^eaza din bugetul existent inainte de aceasta 
data.

Articolul 5
La data intrmi in vigoare a prezentei legi se abroga legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind 
infiin^area Institutului Roman pentru Drepturile Omului, publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 
30 ianuarie 1991.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale 
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei republicata.
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