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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind comasarea prin 

absorbtie a Institutului Roman pentru Drepturile Omului de catre 

Consiiiul National pentru Combaterea Discriminarii

Analizand propunerea legislativa privind comasarea prin 

absorbtie a Institutului Roman pentru Drepturile Omului de catre 

Consiiiul National pentru Combaterea Discriminarii
(b444/28.07.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/3098/31.07,2020 si inregistrata la Consiiiul Legislativ 

cunr.D854 din 31.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul arL2 alin. 1 lit.a) din L^ea nr.73/1993, republicata si al arL46(2) din 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect desfiintarea Institutului 

Roman pentru Drepturile Omului ca urmare a comasarii prin absorbtie 

cu Consiiiul National pentru Combaterea Discriminarii.
2. Men^ionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiiiul Legislativ 

nu se poate pronun^a asupra oportunitalii soluliilor legislative 

preconizate, respectiv asupra solutiei de desfiintare a Institutul Roman 

pentru Drepturile Omului, organism independent, cu personalitate 

juridica, infiintat prin Legea nr.9/1991, care reprezinta prima institutie 

nationala pentru drepturile omului mfiintata m Romania dupa 1989.
Infiintarea acestui organism, a fost argumentata la momentul 

respectiv de preocuparile Organizatiei Natiunilor Unite, Consiliului 

Europe! si Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, care 

prin numeroase rezolutii si recomandari incurajau crearea §i dezvoltarea 

unor institu^ii na^ionale independente, cu atribu^ii specifice in domeniul 

promovarii §i protectiei drepturilor omului §i prin alte mijloace decat 

cele din sfera judiciara. Prin crearea Institutului Roman pentru 

Drepturile Omului, drept organism national independent de promovare



a drepturilor omului s-a urm^it remedierea discrepantelor, existente in 

acel moment, intre prevederile legislative §i militantismul pentru 

drepturile omului, iar, pe de alta parte, asigurarea armonizarii intre 

structurile statale §i societatea civila.
In prezent, Institutul Roman pentru Drepturile Omului este membru 

al Retelei Europene a Institutiilor Nationale pentru Drepturile Omului, 
al Asociatiei Comisiilor Francofone de Drepturile Omului, al 
Institutului European de Drept de la Bruxelles §i al Institutului 

International de Drept de Expresie §i Inspira^ie Franceze. Institutul a 

urmat in intreaga sa evolutie respectarea Principiilor de la Paris 

formulate in 1991 la Conferinta consacrata institutiilor nationale de 

drepturile omului, principii devenite document oficial al Adunarii 

Generale ONU in 1993, §i care au in vedere un mandat „cat mai larg 

posibil”, care sa aiba la baza standardele universale ale drepturilor 

omului §i care sa includa dubla responsabilitate de a promova §i de a 

proteja toate drepturile omului, urmand a-i fi asigurata independenta 

fata de Guvem, independent^ garantata prin Constitutie sau prin lege, 
putere adecvata de investigare, inclusiv prin structura personalului 

§i/sau cooperare efectiva §i resurse umane §i fmanciare adecvate. 
Totodata, Institutul s-a dezvoltat potrivit cerintelor formulate §i de 

Consiliul Europe! prin Recomandarile R (79) 16 §i (97) 14 §i Rezolutia 

(97) 11 a Comitetului de Mini§trii al Consiliului Europe!.
3. Semnalam ca Senatul, in calitate de camera decizionala, a 

adoptat in data de 30.06.2020 o propunere legislativa pentru 

modificarea §i completarea Legii nr.9/1991 privind infiintarea 

Institutului Roman pentru Drepturile Omului, care a fost trimisa la 

promulgare in data de 6.07.2020.
In data de 27.07.2020, Presedintele Romaniei a depus o sesizare 

de neconstitutionalitate a respective! propuneri legislative, adoptate de 

Parlament, Curtea Constitutionala nepronuntandu-se inca.
Ca urmare, este de analizat daca prezentul demers legislativ, prin 

care s-ar desfiinta Institutul Roman pentru Drepturile Omului si abroga 

Legea nr.9/1991, nu ar fi de natura a afecta principiul stabilitatii si 
securitatii raporturilor juridice, in conditiile in care se propun solutii 
diferite prin raportare la cele recent adoptate de Parlament.

Sugeram ca, eventuala demarare a procedurii legislative pentru 

prezentul demers sa aiba in vedere si solatia pe care o va adopta Curtea 

Constitutionala ca urmare a analizarii propunerii legislative adoptate de
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Parlament de modificare §i completare a Legii nr.9/1991 privind 

mfiintarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului.
De asemenea, deoarece propunerea legislative anterior 

mentionata a fost adoptata la nivel de lege organica, prima camera 

sesizate fiind Camera Deputafilor, prezentul proiect ar putea fi incadrat 

in categoria legilor organice, conform prevederilor art. 117 alin.(3) din 

Constitutia Romaniei, republicata, in acest caz, prima camera sesizata 

fiind Camera Deputalilor.
4. Pentru respectarea normelor de tehnice legislative, la marcarea 

articolelor proiectului se va folosi abrevierea „Art.” in locul termenului 
„Articolur.

5. La art.l, in acord cu uzantele de redactare a actelor normative, 
sintagma „Legea nr.9 din 29 ianuarie 1991” se va reda sub forma 

„Legea nr. 9/1991”, observafie valabiie §i pentru art.5.
6. La art.5, pentru o redactare specifice stilului normativ, 

sintagmele „legea nr.9 din 29 ianuarie 1991” „Monitorul Oficial” se 

vor inlocui cu sintagmele „Legea nr.9/1991”, respectiv cu „Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I”.

Precizem ca, in cuprinsul art.5 nu este prevezuta o date ulterioare 

de intrare in vigoare a legii, motiv pentru care potrivit art.78 din 

Constitutia Romaniei, republicate, aceasta intre in vigoare la 3 zile de 

la data publicerii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Ca atare, este necesar a se analiza in ce mesure este asigurate 

corelarea dispozifiilor privind desfiintarea Institutului in cauze (la 

intrarea in vigoare a legii, respectiv la 3 zile de la data publicerii in 

Monitorul Oficial al Romeniei) cu cele privind preluarea patrimoniului 
§i transferal alocerilor bugetare, precum §i cu cele privind preluarea 

personalului Institutului, in condi(iile in care dispozifiile privind 

reglementarea patrimoniului Institutului, transferul alocdrilor 

bugetare ale Institutului (urmand a fl reglementate prin Hoterare a 

Guvemului) vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data 

intrerii in vigoare a propunerii prin care se preconizeaze desfiinfarea 

Institutului in cauze/potrivit textului preconizat pentru art.2 alin.(2)), 
iar dispozitiile privind incadrarea personalului Institutului, respectiv 

cele in baza cerora i§i desfa§oare activitatea personalul Institutului vor 

intra in vigoare in maxim 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

propunerii prin care se preconizeazS desfiintarea Institutului (potrivit 
textului propus pentru art.2 alin.(4)).
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7. Precizam ca activitatea Consiliului National pentru 

Combaterea Discrimindrii este reglementata prin Ordonanta 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si prin Hotararea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea 

§i functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, 
cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Consiliul National pentru Combaterea 

Discrimin^ii, este autoritatea de stat in domeniul discrimindrii, garant 

al respectdrii si aplicdrii principiului nediscrimindrii, in conformitate 

cu legislatia interna in vigoare si cu documentele intemationale la care 

Romania este parte.
Totodata, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1194/2001 privind 

organizarea §i functionarea Consiliului National pentru Combaterea 

Discriminarii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are 

rolul de a implementa principiul egalitatii intre cetdfeni, prevazut in 

Constitutia Romaniei, republicata, in legislatia interna §i in 

documentele Internationale la care Romania este parte.
In acest context, precizam ca, desi prin propunerea legislative se 

preconizeaza desfiintarea Institutul Roman pentru Drepturile Omului ca 

urmare a comasarii prin absorbtie cu Consiliul National pentru 

Combaterea Discriminarii, nu este reglementat in cadrul propunerii 

legislative in ce masura domeniul de activitate al Institutului Roman 

pentru Drepturile Omului (astfel cum acesta este stabilit prin art.3 din 

Legea nr.9/1991 privind infiintarea Institutului Roman pentru 

Drepturile Omului) urmeaza sa fie preluat de catre Consiliul National 

pentru Combaterea Discriminarii, respectiv in ce masura vor fi 

mentinute sau in ce vor consta atributiile personalului preluat.
Asadar, pentru respectarea normelor de tehnica legislative, 

potrivit carora textul normativ trebuie sa fie formulat clar, fara pasaje 

obscure sau echivoce, este necesara clarificarea aspectelor mentionate.

dr. DragosMLIE^CJ
Bucuresti
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

'M.Of. nr. 24/30 ian. 1991L. nr. 9/1991
lege privind mfiinlarea institutu/ui Romin pentru Drepturiie Omului
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8/24/2020 Funciia pasiva

Inttrogare 
Intfragare avansata 
la^cxarc alfabalicS 
ln<ie«»rs pe sectoiirs Be aviiare 
Indexaru EURLEX

I InapaiCons///u( Lagislaliv - Evidenla legislat'ei

EvenimenteSUFERITEdeacl p&nS la data: 13.06.2020

O.G. nr. 137/2000 (republicare) M Of. nr 166/7 mar. 2014 in vigoare

Ordonanja privind prevenirea sancfionarea tuturorformehr de discriminare

Functie pasivg:
Lege-cadru privird salariza'«a personaluiji pIStit din fonduri 
publice

abrogS art. 30 alin. (3)
Ordoranta de urgent pentnj completarea Ordonantei 
Guvemjliji nr. 137/2000 privind prevenirea ?l sanclionarea 
tuturor formelor da discriminare

introduce art. 24_1
Lege pentru modificarea $i completarea Ordonantei Guvernjiji 
nr 137/2000 privind prevenirea $i sanctionerea tuturor formelor 
de discriminare. precum $i pentru completarea art, 6 din Legea 
nr. 202/2002 privind egalitalea de ;anse $i de tratament intre 
feme! $i bSrta|l

introduce aim. (5_1)-(5_7j la ad. 2$/ alin. ?i (2_1)-(2__3) la art.
26: sbrogS art. 26 alin. (4)

. modificari print L. nr. 153/2017 M, Ot. nr. <92/25 iun. 2017

completat prin O.U.G. nr. 45/2020

modificari prin L nr. 167/2020
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