
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENATUL

Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitapi validari Nr.XIX/117/2020/09.02.2021

RAPORT
asupra Legii pentru respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr. 91/2019 

privind desfiin^area Institutului Revolu^iei Romane din Decembrie 1989
(L251/2020).

ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Pre§edintele Romaniei

In conformitate cu prevederile art.153 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitapi §i 
validari, prin adresa nr.L251/2020, a fost sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in 

vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Legii pentru respingerea Ordonan^ei de 

urgen^a a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiin^area Institutului Revolu^iei Romane 

din Decembrie 1989 (L251/2020), ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de 

Presedintele Romaniei.
Legea supusa reexaminarii are ca obiect de reglementare respingerea Ordonan^iei de 

urgenj^a a Guvernului nr.91/2019 privind desfiin^area Institutului Revolul:iei Romane din 

Decembrie 1989 si abrogarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea acestui institut.
La acest act normativ, in data de 10.06.2020, Comisia juridica a intocmit un raport de 

admitere cu amendamente care au vizat respingerea proiectului de lege de aprobare a 

Ordonantei de urgenta nr.91/2019. Raportul comisiei a fost adoptat, in forma prezentata, de 

plenul Senatului in sedinta din data de 10 iunie 2020, cu titlul: "Lege pentru respingerea 

Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolu^iei 
Romane din Decembrie 1989".

La data de 6 iulie 2020, Guvernul Romaniei a depus o sesizare de neconstitutionalitate, 
insa, prin Decizia nr.645/ 24/09/2020, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 05 

octombrie 2020, Curtea Constitutionals a respins obiectia de neconstitutionalitate.
in data de 9 octombrie 2020, in temeiul art. 77 alin. (2) din Constitu^ie, Presedintele 

Romaniei a formulat o Cerere de reexaminare, prin care apreciaza ca "solutia adoptata de 

Parlament in sensul respingerii ordonantei de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane din 

Decembrie 1989 trebuie reanalizatd, in conditiile in care acest institut si-a dovedit de-a lungul 
timpului ineficienta (...) solutia legislativd de aprobare prin lege a OUG nr.91/2019 ar fi in total 
acord cu prerogativele de control parlamentar conferite de legiuitorul constituant 
Parlamentului’’.
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De asemenea, Presedintele Romaniei apreciaza ca "decizia de a remedia cheltuirea 

ineficienta de fonduh publice prin desfiintarea institutiilor care nu servesc scopului pentru care 

acestea au fast create reprezintd nu numai o atitudine consonantd cu rolul conferit 
Parlamentului prin Legea fundamentald - aceea de organ reprezentativ suprem al poporului 
roman - ci si o probd de atasament al parlamentarilor, m exercitarea mandatului, fata de 

interesele cetdtenilor, precum si o dovadd de autenticd moralitate."
In §edin^a Camerei Deputa^;ilor din data de 10 noiembrie 2020, Legea pentru respingerea 

Ordonan^:ei de urgenjia a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinj:area Institutului Revolui:iei 
Romane din Decembrie 1989 a fost supusa votului final, conform raportului comun al Comisiei 
pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa §i Comisiei parlamentara a revolufionarilor 

din Decembrie 1989, prin care s-a propus plenului adoptarea cu modificari a legii reexaminate, 
in acord cu solicitarile formulate de Presedintele Romaniei, iar numarul de voturi necesar 

adoptarii, conform prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata, nu a fost 
intrunit.

In sedinta din 9 februarie 2021, membrii Comisiei juridice a Senatului au analizat 
Legea si cererea de reexaminare si au confirmat ca motivele care au determinat adoptarea 

Ordonantei de urgenta nr.91/2019 privind desfiin^iarea Institutului Revolu^iei Romane din 

Decembrie 1989, inclusiv urgenta si situatia extraordinara, subzista si in prezent intrucat:
1. Institutul Revolubei Romane din Decembrie 1989, finantat de la bugetul de stat, prin 

bugetul Senatului, nu a actionat in vederea atingerii scopului si misiunii pentru care a fost 
infiintat si finantat, nu si-a demonstrat utilitatea si a generat, prin activitatea sa, numeroase 

tensiuni si controverse in spatiul public.
2. Guvernul si-a asumat prin programul de guvernare decizia de a remedia cheltuirea 

ineficienta de fonduri publice inclusiv prin desfiintarea institutiilor si agentiilor 

guvernamentale care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create.
3. Patrimonial institutului desfiintat se preia de catre Institutul de Investigate a 

Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Romanesc, in baza Hotararii de Guvern nr. 
83/2020 privind stabilirea destinatiei patrimoniului fostului Institut al RevoluUei Romane din 

Decembrie 1989.
Membrii Comisiei juridice au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezen^i, 

admiterea obiecj;iilor formulate de Pre§edintele Romaniei in Cererea de reexaminare §i, in 

consecin^a, au adoptat un raport de admitere cu amendamente admise a Legii pentru 

aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinparea 

Institutului Revolupiei Romane din Decembrie 1989.
in consecin^a, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^ii §i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise a 

Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr. 91/2019 privind 

desfiinparea Institutului Revolupiei Romane din Decembrie 1989.
in raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 

urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitui:ia Romaniei, 
republicata.
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Potrivit art.75 alin.(l] si (3] din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.[8] pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Senatul esi mera decizionala.

SECRETAR

Laura-Mihaela FULGEANU-MOAGHEi

3/3



Anexa la Raportul nr.XIX/117/09.02.2021Comisia juridica, de numiri, disciplina, iniunita|:i validari

Amendamente admise

la Legea pentru respingerea Ordonan^:ei de urgenfa a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinfarea Institutului Revolujiei Romane din
Decembrie 1989 -L251/2020

reexaminare la cererea Presedintelui Romdniei

Motivare/PrecizareAmendamente admiseLege pentru respingerea 
Ordonanjiei de urgent a 
Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiin^area 
Revolu^iei Romane din 
Decembrie 1989

Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.91/2019 privind 
desflin^area 
Revolu^iei Romane din 
Decembrie 1989

Nr.
crt

Institutului
Institutului

Amendament propus 
de doamna Laura 
luliana 
senator PNL, si 
adoptat, 
majoritatea voturilor 
senatorilor prezenti, 
de membrii comisiei.

Titlu
Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgenta a 
Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiin^area 
Revolufiei Romane din 
Decembrie 1989

Titlu
Lege pentru respingerea 
Ordonan^ei de urgen^ia a 
Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiin^area 
RevoluJ;iei Romane din 
Decembrie 1989

1.

Scantei,

InstitutuluiInstitutului cu

Articol unic. Amendament propus 
de doamna Laura 
luliana Scantei, 
senator PNL, si 
adoptat, 
majoritatea voturilor 
senatorilor prezenti, 
de membrii comisiei.

Articol unic.
Se respinge Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.91 din 
30 decembrie 2019 privind 
desfiin^area 
Revolu^iei 
Decembrie 1989, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei,

2.
Se aproba Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 91 din 30 
decembrie 2019 privind

Institutuluidesfiin^area
Revolufiei

Institutului cu
dinRomane

Decembrie 1989, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei,

dinRomane
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i

Partea I, nr. 1059 din 31 
decembrie 2019, cu urmatoarea
completare:

Partea I, nr.l059 din 31 
decembrie 2019.

Preambulul Ordonantei de 
urgenta se completeaza, dupa 
paragraful sapte, cu sase noi 
paragrafe si va avea urmatorul 
cuprins:

Avand m vedere ca activitatea 
Institutului Revolui;iei Romane 
din Decembrie 1989, de la 
infiinparea sa §i pana in prezent, 
s-a dovedit irelevanta in raport 
cu sumele cheltuite de la bugetul 
de stat prin intermediul 
transferurilor realizate din 
bugetul Senatului Romaniei,

3.
Avand in vedere 
observatiile din 
avizul Consiliului 
Legislativ
nr.1057/21.12.2019 
conform carora: "Se
impune deci o 
completare 
instrumentului de 
prezentare, precum 
si a preambulului, 

sensul

Avand in vedere ca activitatea 
Institutului Revolufiei Romane 
din Decembrie 1989, de la 
infiinj:area sa $i pana in prezent, 
s-a dovedit irelevanta in raport 
cu sumele cheltuite de la bugetul 
de stat prin intermediul 
transferurilor realizate din 
bugetul Senatului Romaniei,

a

in
dezvoltarii 
elementelor de fapt 
si de drept care au 
determinat 
promovarea 
prezentului proiect 
in regim de
urgenta, precum si 
o detaliere a
eventualelor efecte 
negative.”

in condijiiile in care, inca de la 
constituirea sa, prin Legea nr. 
556/2004 privind infiin^area 
Institutului Revolu^iei Romane 
din Decembrie 1989, cu 
modificarile ulterioare, institui:ia 
a reprezentat o platforma 
politica, iar in pofida enun^rii 
veniturilor proprii ca sursa de 
finanfare, inca de la inceput 
activitatea institufiei a fast

in condi^iile in care, inca de la 
constituirea sa, prin Legea nr. 
556/2004 privind infiinlarea 
Institutului Revolu^iei Romane 
din Decembrie 1989, cu 
modificarile ulterioare, institufia 
a reprezentat o platforma 
politica, iar in pofida enun^arii 
veniturilor proprii ca sursa de 
finan^are, inca de la inceput 
activitatea institutiei a fast
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finan5;ata de la bugetul de stat 
aproape in totalitate,

finan^;ata de la bugetul de stat 
aproape in totalitate.

Tinand cont ca, prin activitatea 
sa, Institutul Revolu^iiei Romane 
din Decembrie 1989 s-a dovedit a 
fi un for ermetic al carui scop real 
vizeaza asigurarea unor pozifii 
publice finanj:ate din fonduri 
publice 
personale,
Revolu^iiei 
Decembrie 1989 nu a prezentat o 
conduits adecvata statutului de 
institu^ie publica pe care il define 
in relaj:ia cu ceta^enii,

Tinand cont ca, prin activitatea 
sa, Institutul RevoluJ;iei Romane 
din Decembrie 1989 s-a dovedit a 
fi un for ermetic al carui scop real 
vizeaza asigurarea unor pozij;ii 
publice finanfate din fonduri 
publice 
personale,
Revolu^iei 
Decembrie 1989 nu a prezentat o 
conduits adecvatS statutului de 
institu^:ie publics pe care il define 
in relafia cu cetSfenii,

Amendament propus 
de doamna Laura 
luliana Scantei, 
senator PNL, si 
adoptat, 
majoritatea voturilor 
senatorilor prezenti, 
de membrii comisiei.

cu
intereseinterese

Institutul
pentrupentru

Institutuliariar
Romane dinRomane din

in raport cu obiectul de 
activitate enunfat in cuprinsul 
legii de funcfionare a Institutului 
Revolufiei 
Decembrie 1989 se poate 
constata, in mod obiectiv, faptul 
cS acesta nu a reprezentat in mod 
real un deziderat al institufiei. In 
fapt, evenimentele organizate de 
Institutul Revolufiei Romane din 
Decembrie 1989 au vizat 
propagarea in spafiul public a 
unor
Revolufiei Romane din 1989

in raport cu obiectul de 
activitate enunfat in cuprinsul 
legii de funcfionare a Institutului 
Revolufiei 
Decembrie 1989 se poate 
constata, in mod obiectiv, faptul 
cS acesta nu a reprezentat in mod 
real un deziderat al institufiei. in 
fapt, evenimentele organizate de 
Institutul Revolufiei Romane din 
Decembrie 1989 au vizat 
propagarea in spafiul public a 
unor
Revolufiei Romane din 1989

dinRomaneRomane din

interpretSriinterpretSri asupraasupra
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menite sa se contrapuna 
cercetarilor aflate in curs,
desfa§urate de organele de 
ancheta m "Dosarul Revolufiei".

Astfel, intreaga activitate a 
Institutului Revolu^iei Romane 
din decembrie 1989 a fost 
marcata de controverse 
determinate de dorin^a
conducatorilor institufiei de a 
acredita o anumita viziune 
asupra evenimentelor din 
decembrie 1989, contestata 
sistematic de organiza^iii ale 
revolufionarilor. Or, contrar 
ra^;iunii de funci;ionare a unei 
institu^iii publice, Institutul
Revolu^iei Romane din 
Decembrie 1989 genereaza 
tensiuni sociale ori de cate ori 
subiectul Revolupei Romane din 
1989 revine in actualitate.

menite sa se contrapuna 
cercetarilor aflate in curs, 
desfa^urate de organele de
ancheta in "Dosarul Revolu^iei".

Astfel, intreaga activitate a 
Institutului Revolufiei Romane 
din decembrie 1989 a fost 
marcata de controverse 
determinate de dorinfa 
conducatorilor institufiei de a 
acredita o anumita viziune
asupra evenimentelor din 
decembrie 1989, contestata
sistematic de organiza^ii ale 
revolu^ionarilor. Or, contrar 
rajiunii de func^ionare a unei 
institui:ii publice, Institutul 
Revolu^iei Romane din 
Decembrie 1989 genereaza
tensiuni sociale ori de cate ori 
subiectul RevoluJ;iei Romane din 
1989 revine m actualitate.

1
I

In raport cu modul de 
organizare §i funci:ionare a 
Institutului Revolu^iei Romane 
din Decembrie 1989, constatam 
faptul ca acesta beneficiaza de un 
regim juridic atipic m structura 
institu^ionala a statului roman, in 
condi^iile in care specificul

In raport cu modul de 
organizare §i func^ionare a 
Institutului Revolul:iei Romane 
din Decembrie 1989, constatam 
faptul ca acesta beneficiaza de un 
regim juridic atipic in structura 
institu^ionala a statului roman, in 
conditiile in care specificul
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acestuia este mai degraba al unei 
funda^ii decat al unei institupi 
publice. In acest sens eviden^iem 
atribuirea, prin Ordonanfa de 
urgen^ia a Guvernului nr. 
33/2019 pentru modificarea 
Legii nr. 556/2004 privind 
infiinlarea Institutului RevoluI;iei 
Romane din Decembrie 1989, a 
statutului de "institu^ie publica 
de specialitate, autonoma", fara a 
fi definita sau indicata rafiunea 
unei astfel de reglementari 
extraordinare.

acestuia este mai degraba al unei 
funda^ii decat al unei institu^:ii 
publice. In acest sens eviden5;iem 
atribuirea, prin Ordonanja de 
urgen^a a Guvernului nr. 
33/2019 pentru modificarea 
Legii nr. 556/2004 privind 
infiinfarea Institutului Revolufiei 
Romane din Decembrie 1989, a 
statutului de "institu^ie publica 
de specialitate, autonoma", fara a 
fi definita sau indicata rafiunea 
unei astfel de reglementari 
extraordinare.

Totodata, constatam ca din 
Legea nr. 556/2004, cu 
modificarile ulterioare, lipsesc 
reglementarile referitoare la 
mandatul conducerii institufiei §i 
posibilitatea/imposibilitatea 
reinnoirii acestuia, condifii de 
integritate in exercitarea 
mandatului, revocarea membrilor 
forurilor de conducere, condifiile 
in care se iau decizii prin vot sau 
prezentarea rapoartelor de 
activitate Senatului Romaniei, din 
bugetul caruia este asigurata 
finan|:area Institutului Revolu^iiei 
Romane din Decembrie 1989.

Totodata, constatam ca din 
Legea nr. 556/2004, cu 
modificarile ulterioare, lipsesc 
reglementarile referitoare la 
mandatul conducerii institu^iei §i 
posibilitatea/imposibilitatea 
reinnoirii acestuia, condifii de 
integritate in exercitarea 
mandatului, revocarea membrilor 
forurilor de conducere, condi^iile 
in care se iau decizii prin vot sau 
prezentarea rapoartelor de 
activitate Senatului Romaniei, din 
bugetul caruia este asigurata 
finanl;area Institutului Revolufiei 
Romane din Decembrie 1989.

I
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Avand in vedere solicitarile 
Comisiei Europene din 23 mai 
2018 prin care Romania a fost 
avertizata ca se afla in stadiul 
unei devieri semnificative de la 
obiectivul de deficit bugetar pe 
termen lung (MTO), precum si 
propunerile 
Comisiei la data de 15 
octombrie 2019, de catre 
Guvernul Romaniei 
raportul 
Finantelor Publice in scopul 
incadrarii in tinta de deficit 
bugetar pentru 2019 si 2020;

!
)

transmise

prin 
Ministerului

Intrucat Comisia Europeana 
a solicitat Romaniei fie sa 
reduca cheltuielile publice fie 
sa implementeze masuri

majorarea 
semnificativa si rapida a

ajustarile 
structurale totale solicitate de 
executivul european fiind de 
1.7% din PIB in 2019 si de 
1,95% din PIB in 2020._______

pentru

veniturilor.
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intrucat ultima rectificare 
bugetara pentru anul 2019 
prevede o diminuare a 
veniturilor publice de peste 18 
miliarde de lei si un deficit de 
4,3% din PIB, Guvernul are in 
vedere cu prioritate si de

reducerea 
cheltuielilor publice pentru 
anul 2020 inclusiv prin 
desfiintarea sau reorganizarea 
mai multor institutii publice, 
pentru a se incadra in tinta de 
deficit bugetar si a evita 
declansarea procedurii de 
deficit excesiv impotriva 
Romaniei.

I

urgenta.

infiintat in data de 17 
decembrie 2004, ca institutie 
publica de specialitate, 
autonoma, de interes national, 
cu personalitate juridica, 
finantat din venituri proprii si 
subventii acordate de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Senatului, Institutul Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989 
nu a actionat in vederea 
atingerii scopului si misiunii

I
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pentru care a fost mflintat si 
finantat din banii cetatenilor, 
nu si-a demonstrat utilitatea si 
a general, prin activitatea sa, 
numeroase
controverse in spatiul public.

tensiuni SI

Guvernul si-a asumat prin 
programul de guvernare 
decizia de a remedia cheltuirea
ineficienta de fonduri publice 
inclusiv prin desfiintarea 
institutiilor si agentiilor 
guvernamentale care nu 
servesc scopului pentru care 
acestea au fost create, iar 
desflintarea 
Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989 reprezinta o 
masura necesara si urgenta

remedierea 
cbeltuirea

Institutului

pentru
deficientelor in 
fondurilor publice.

Parlamentul constata ca actul
normativ supus aprobarii este 
unul in executare, motivele si 
urgenta care au determinat 
desfiintarea 
Revolutiei 
Decembrie

Institutului
Romane
1989,

din
prin
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ordonanta 
subzista, iar patrimoniul 
institutului desfiintat se preia 
de catre Institutul de 
Investigare 
Comunismului 
Exilului Romanesc, in baza 
Hotararii de Guvern nr. 
83/2020 privind stabilirea 
destinatiei 
fostului Institut al Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989.

de urgenta,

Crimelor
Memoria

a

patrimoniului

Avand m vedere situai;ia 
prezentata, respectiv necesitatea

gravele
disfuncfionalitat:! m modul de 
funct;ionare a institu^iilor publice, 
de a evita incidente sociale §i de a 
opri urgent cheltuirea de fonduri 
publice care nu servesc interesul 
public, ci prejudiciaza buna 
funcfionare a societa^ii,

Avand in vedere situai;ia 
prezentata, respectiv necesitatea 

elimina gravele 
disfunc^ionalita^:! in modul de 
funci;ionare a instituJ:iilor publice, 
de a evita incidente sociale §i de a 
opri urgent cheltuirea de fonduri 
publice care nu servesc interesul 
public, ci prejudiciaza buna 
funcfionare a societaj:ii.

de eliminaade a

Avand in vedere faptul ca toate 
aceste elemente vizeaza interesul 
public §i constituie situajiii 
extraordinare 
reglementare nu 
amanata.

Avand in vedere faptul ca toate 
aceste elemente vizeaza interesul 
public §i constituie situai:ii 
extraordinare 
reglementare nu 
amanata,

caroracarora
poate fipoate fi
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