
  HOTĂRÂRE   Nr. 388 din 25 aprilie 2007 
 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 
privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din  4 mai 2007 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
    1. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă. 
    2. La articolul 3, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele i) - m), 
cu următorul cuprins: 
    "i) susţine, în condiţiile legii, prin asistenţă de specialitate proprie sau prin 
colaboratori externi, demersurile legale pentru obţinerea reparaţiilor morale 
şi materiale de către victimele regimului comunist şi ale fostei Securităţi; 
    j) organizează activităţi muzeale în locaţii puse la dispoziţie de instituţii şi 
autorităţi publice centrale şi locale; 
    k) organizează activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau 
seminarii cu caracter informativ-educativ, publică studii şi documente 
rezultate, în urma cercetărilor; 
    l) formulează puncte de vedere privind crimele, abuzurile şi încălcările 
drepturilor omului, săvârşite în perioada regimului comunist în România, 
care ar putea conduce la elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop 
reparatoriu; 
    m) elaborează, coordonează şi participă la programe şi/sau proiecte de 
cercetare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul de studiu şi investigare 
prevăzut de art. 2." 
    3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul 
(2), cu următorul cuprins: 
    "(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, Institutul se poate 
adresa Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi 



autorităţilor şi persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 
187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice 
comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii de 
informaţii, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate, în 
condiţiile legii." 
    4. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 
    "e) stabilirea de parteneriate publice şi private cu organizaţii 
neguvernamentale, universităţi, institute de cercetare din ţară şi străinătate, 
autorităţi publice centrale şi locale, în vederea derulării unor proiecte şi 
programe de cercetare în domeniul său de activitate, la propunerea 
Comitetului director al Institutului şi cu aprobarea ordonatorului principal de 
credite." 
    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 5 
    (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 35, cu încadrarea în 
alocaţiile bugetare aprobate. 
    (2) Organizarea şi funcţionarea Institutului se stabilesc prin regulamentul 
de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Institutului." 
    6. Alineatele (4^1) şi (7) ale articolului 6 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "(4^1) Preşedintele este numit prin decizie a primului-ministru, în 
condiţiile legii, la propunerea consiliului, pe o perioadă de 6 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. 
    .......................................................................... 
    (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi ordine. 
Ordinele preşedintelui Institutului se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I." 
    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 9 
    Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un număr 
de 4 autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanţi de 300 
litri/lună/autovehicul, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate." 
    ART. 2 
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului în România se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Institutului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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