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Pre$edinte al Senatiilui

in confonnitate cu dispozi$iile art. 16 alin.(2) din Legea nr.47/1992 

privind organizarea §i func^ionarea Curtii Constitulionale, va trimitem, 

alaturat, in copie, sesizarea formulata de senatori aparfinand Gmpului 
parlamentar al Partidului Social Democrat, referitoare la neconstitutionalitatea 

Legii pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr.91/2019 privind 

desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Va adresam rugamintea de a ne comunica punctul dumneavoastrS de 

vedere pana la data de 11 martie 2021 (inclusiv in format electronic, la adresa 

de e-mail ccr-pdv@ccr.ro), tinand seama de faptul cS dezbaterile Curtii 
Constitutionale vor avea loc la data de 24 martie 2021.

Va asiguram, doamnS Pref edinte, de deplina noastra considerable.
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CURTEA CONSHTDTIONALA eURTEA constituhonmI
REGfSTRATMRA JlllUSilCriONALA 

12 76. I 17 FEB 20211 Dosarnr. cgpsif NR.'
0(q-P ARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

SEIMATUL 
SECRETAR^Ei^KAL 

NR. XXXV ^rJ

DATA___

Secretar General

Domnului
VALERDORNEANU

PRE§EDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

in temeiul dispozifiilor artlS alin.(4) din Legea nvAl 11992 privind organizarea §i 
funcfionarea Curfii Constitu^ionale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
va transmitem, alaturat, sesizarea de neconstitujionalitate a Legii pentru aprobarea 

Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinjarea Institutului Revolu^iei 
Romane din Decembrie 1989 (1251/2020).

Precizam cS sesizarea de neconstitufionalitate menjionata, formulata in condijiile 

artl46 lita) din Constitufia Romaniei, republicata, a fost depusa la Senat in ziua de 

miercuri, 17 februarie 2021.

Cu deosebita considerapie.
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SENATUL 
SECRETAR 

NR.XXXV
Parlamentul Romaniei 

Senat
GftUPVl PARLAMENTAR PSD

I DATA

XV/^/17.02.2021

C^tre: Secretarul general al Senatului
Domnul Ciprian BUCUR

De la: GRUPUL PARLAMENTAR al P.S.D. 
Senator Lucian ROMA$CANU 
Liderul Grupului Parlamentar al P.S.D.

Stimate Doimule Secretar general,

tn temeiul prevederilor art. 146 lit a) din Constitatie §i al dispozijiilor art. 15 
alin.(l) din Legea nr.47/1992 privind organizarea §i fimctionarea Cuitii 
Constitufionale, republicatS, cu modificarile §i complet3rile ulterioare, vS inaintam 
sesizarea de neconstitulionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanlei de urgenla a 
Guvemului nr. 91/2019 privind desfiin^ea Institutului Revoluliei Romdne din 
Decembrie 1989, solicitandu-va sa o inaintaji Curtii Constitulionale la data 
depunerii.

Custima, (

Senator Lucian ROMAi^C^ 
Liderul Grupului Parknaeintar m

Vjllj/parumentar -
^Sl^ll^PARTlDULUl 

iVftV SOCIAL J> 
'CVOEMOCRATyVy[A

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle



Catre

Curtea Constitufionala a Romaniei

Domnului judecator Valer DORNEANU, Pre§edintele Curtii Constitutional

Stimate Domnule Presedinte,

In conformitate cu dispozi^iile art. 146 lit. a) din Constitutie si in temeiul 
prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea 

Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
senatorii mentionati in lista anexata, formulam prezenta

SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE

a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2019 

privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

(PL-xnr. 15/2020; L 251/2020)

Sesizare cu privire la neconstitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanfei de 

urgenfd a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinfarea Institutului Revolufiei Romane 

din Decembrie 1989, adoptata de Parlament la data de 15 februarie 2021

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgent^ ^ Guvernului nr. 91/2019 a 

fost transmis la Parlament la data de 31.12.2019. Parlamentul a adoptat proiectul in 

forma Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenfd a Guvernului nr. 91/2019 

privind de^iinfarea Institutului Revolufiei Romane din Decembrie 1989, lege 

organica. Legea adoptata a fost suspus^ controlului anterior de constitutionalitate, la



sesizarea Guvemului, iar Curtea ConstitufionalS a Romariiei, prin Decizia nr. 645 din 

24 septembrie 2020, a respins sesizarea ca neintemeiata.

Presedinteie Romaniei a formulat cerere de reexaminare a legii. Camera Deputaj:ilor, 

ca prima Camera sesizata, a p^trat forma legii trimisa la promulgare. La Senat, in 

calitate de Camera decizlonala, proiectul a fost modificat, adaugandu-se, prin 

amendamente, §ase noi paragrafe la preambulul ordonantei de urgenta. in motivarea 

amendamentelor s-a aratat ca, potrivit avizului Consiliului Legislativ, se impune „o 

completare a instrumentului de prezentare, precum si a preambulului, in sensul 

dezvoltdrii elementelor de fapt $i de drept care au determinat promovarea 

prezentului protect in regiin de urgenfd, precum §i o detaliere a eventualelor efecte 

negative" In paragrafele adSugate se face trimitere la rectificarea bugetara pentru 

anul 2019 precum §i la programul de guvemare, in sensul ca „Guvemul §i-a asumat 

prin programul de guvernare decizia de a remedia cheltuirea ineficientd de fonduri 

publice inclusiv prin des/iinfarea institufiilor agenfiilor guvemamentale care nu 

servesc scopului pentru care acestea au fost create, iar des/iinfarea Institutului 

Revolufiei Romdne din Decembrie 1989 reprezintd o mdsurd necesard §i urgentd 

pentru remedierea deficienfelor in cheltuirea fondurilor publice.

Faja de toate acestea, va rugam sa constataji:

1. Procedura de adoptare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 91/2019 

incalca principiul stabilitajii §i predictibilitatii legilor specifice statului de 

drept, principiul separatiei §i echilibmlui puterilor in stat, precum §i obligafia 

respectarii Constitutiei - art. 1 alin. (3)-(5) din Constitutia Romaniei.

Astfel, OUG 91/2019, a fost adoptata in data de 31 decembrie 2019, cu o motivatie 

exclusiv politica, de presupusa analiza comprehensiva a activitatii Institutului 

Revolutiei Rom^e din Decembrie 1989, de la infiintarea acestuia, cu concluzii



marcate de un profund subiectivism politic, discutabile sub aspectul opiniilor 

exprimate §i chiar nereale din punct de vedere faptic. In realitate, o asemenea analiza 

nu a fost realizata vreodata de Guvemul emitent al ordonantei de urgen^a, nici sub 

aspectul execujiilor bugetare pentru anii precedenji, acest rol revenind Curjii de 

Conturi, nici sub aspectul activitatii concret desf^urate, acest rol revenind, prin lege, 
Senatului Romaniei.

Exced^d vadit rolului sau constitutional si contravenind flagrant obligatiilor 

constitutionale decurg^id din principiile statului de drept si separatiei §i echilibrului 
puterilor in stat, Guvemul desfimjeaza printr-o ordonanjia de urgenfS o institutie 

publica infiintata prin lege §i aflata sub autoritatea Parlamentului, prin Senatul 
Romaniei.

Desi atrage atentia asupra unor chestiuni esenjiale - insuficienfa §i inconsistehta 

motivarii urgentei |i lipsa oric^ei referiri la situatia personalului angajat avizul 
Consiliului Legislativ este ignorat in totalitate, accentuand motivelor extrinseci de 

neconstitutionalitate a ordonantei de urgenfa, Trebuie observat faptul ca prin actul 
normativ in cauza, Guvemul i§i ofera 30 de zile pentm elaborarea unei hotarari 
privind patrimoniul institutiei desfiinfate nereglementand in niciun fel chestiunile 

legate de jSnantare §ii cele privind personalul angajat. Prin Hotararea Guvemului nr. 
83/2020, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei in data de 11 febmarie 2020, se 

dispune trecerea patrimoniului institutiei desfiintate cu peste 40 de zile in urma la 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Romanesc, 
institutie aflata in subordinea Guvemului. Cu alte cuvinte, patrimoniul unei institutii 
aflate in subordinea Parlamentului - bunuri, drepturi §i obligafu - finanfata prin 

bugetul Senatului Romaniei, este preluat de o institutie aflata in subordinea 

Guvemului prin actul unic de vointa al autoritatii executive, in ceea ce prive§te 

securitatea §i predictibilitatea unei norme cu putere de lege, trebuie precizat ca nici



prin hotararea de guvem menjionatd §i nici prin alt act normativ nu s-a reglementat 
situaj:ia personalului angajat in cadrul Institutului Revoluliei Romdne din Decembrie 

1989, desi, ordonan^a de urgenja a fost contrasemnata, intre altii, de ministrul muncii 
si protectiei sociale

2. Ordonanta de Urgentd a Guvemului nr. 91/2019 incalca dispozitiile 

constitutionale privind situatia extraordinara a carei reglementare nu poate fi 
amanata §i obligalia motivarii urgenlei - art. 115 alin. (4) din Constitulia 

Romaniei.

Existenta unei situatii extraordinare lipse§te cu desavarsire din preambulul 
ordonan^ei de urgenld. In mod evident, lipseste orice referire temeinica privind 

necesitatea reglementarii prin procedura auto-delegarii legislative, ori a unor 

consecinte negative in cazul amanarii adoptarii actului normativ. Trebuie 

reamintit faptul ca adoptarea acestei ordonan|:e de urgenta s-a facut in data de 31 

decembrie 2019, de catre un guvem care isi propunea alegeri parlamentare 

anticipate, respectiv, care urma sa aiba un mandat drastic limitat in timp, care sa 

nu depaseasca prima jumatate a anului 2020. A§a cum s-a menlionat, 
reglementarea s-a justificat doar ca decizie politica, prin aprecieri discutabile cu 

privire la activitatea Institutului Revolujiei Romane din Decembrie 1989 §i la 

eficienla(!) utilizarii resurselor financiare in cadrul acestei activitaji. De§i, a§a 

cum s-a aratat, avizul Consiliului Legislativ atragea atenj:ia asupra obligaliei de a 

motiva urgenja in cuprinsul ordonan^ei, Guvemul expediaza formal, superficial fi, 
in consecinta, neconstitufional aceasta obligajie. Motivarea urgentei adoptarii 
ordonanjei in chiar cuprinsul acesteia este o cerinta constitulionala esenfiala 

pentm existenta statului de drept, pentm stabilitatea §i predictibilitatea cadrului 
legislativ §i pentm respectarea exceptiei de la statutul constitutional al 
Parlamentului ca unica autoritate legiuitoare a farii prin procedura delegdrii



legislative. Procedand ostentativ neconstitufional, Guvemul concluzioneaza ca 

opiniile proprii, evident subiective si consistent politice, privind presupuse 

deficiente in activitatea de pana atunci a Institutului Revolujiei Romane din 

Decembrie 1989 constituie „situalii extraordinare a caror reglementare nu poate fi 
amanata”. Situatia este atat de „urgenta” incat Guvemul nu gasefte alta 

reglementare privind deficientele activitajii institute decat desfiintarea acesteia fi 
ifi ofera 30 de zile pentm reglementarea situatiei patrimoniului, lucm pe care il 
face abia 40 de zile mai tarziu.

3. Procedura de adoptare a Legii pentm aprobarea Ordonantei de Urgenta a 

Guvemului nr. 91/2019 incalca principiul bicameralismului - art. 75 din 

Constitujie.

A. Cu ocazia reexaminarii solicitate de prefedintele Romaniei, Camera Deputalilor a 

supus votului, ca prima Camera sesizata, Proiectul de lege pentm aprobarea 

Ordonantei de urgenja a Guvemului nr. 91/2019 privind desfiintarea Institutului 
Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Acesta a fost respins, voturile necesare 

adoptarii fiind insuficiente in raport de caracteml de lege organica al reglementarii. 
Astfel, Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata a pastrat forma legii trimisa la 

promulgare.

La Senat, Camera decizionala, proiectul a fost modificat, adaugandu-se, prin 

amendamente, §ase noi paragrafe la preambulul ordonantei de urgenta. Aceste 

amendamente, menite, in opinia initiatoarei, sa corijeze deficientele sesizate in avizul 
Consiliului Legislativ privind obligatia motivarii urgentei adoptarii ordonantei, nu au 

facut obiectul dezbaterii in procedura Camera Deputatilor. Trebuie observat ca, prin 

chiar opinia initiatoarei amendamentelor, se urmarea implinirea unei cerinte 

constitutionale esentiale. Astfel, nu se poate aprecia ca e vorba de amendamente de 

natura tehnica ori de corelare a textelor aflate in dezbaterea celor doua Camere ale



Parlamentului. Cu alte cuvinte, o cerinta esentiala, impusa de Constitufie, s-a realizat 
exclusiv la nivelul Camerei decizionale,. de§i parcursul legislativ a fost de lunga 

durata §i a inclus adoptarea noraiei de catre Guvem, examinarea acesteia in cele doua 

Camere ale Parlamentului, verificarea constitulionalitalii sale de catre Curtea 

Constitutionala a Romaniei §i reexaminarea proiectului de catre prima Camera 

sesizata. Prin jurisprudenja sa constants, Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat 
faptul ca adaugarea, prin amendamente la o initiativa legislativa, a unor dispozitii de 

fond exclusiv la Camera decizionala viciaza principiul constitutional al 
bicameralismului Parlamentului Romaniei. O asemenea procedura, transforma prima 

Camera sesizata intr-o institutie inutila in procesul legislativ §i Camera decizionala in 

unica autoritate legiuitoare. Paragrafele adaugate la preambulul ordonantei de urgenta 

nu deriva din celelaJte texte §i nici nu sunt corelate cu acestea, ori cu conjinutul 
normativ al ordonantei. Au fost concepute exclusiv la momentul reexaminarii 
proiectului de lege la Camera decizionala.

A

B. In motivarea amendamentelor mentionate s-a aratat ca, potrivit avizului 
Consiliului Legislativ, se impune „o completare a instrumentului de prezentare, 
precum si a preambulului, in sensul dezvoltdrii elementelor de fapt §ii de drept care 

au determinat promovarea prezentului protect in regim de urgenfd, precum o 

detaliere a eventualelor efecte negative." in paragrafele adaugate se face trimitere la 

rectificarea bugetara pentru anul 2019, precum §i la programul de guvemare, in 

sensul ca „Guvernul §i-a asumat prin programul de guvernare decizia de a remedia 

cheltuirea ineficientd de fonduri publice inclusiv prin desfiinfarea institufiilor $i 
agenfiilor guvernamentale care nu servesc scopului pentru care acestea au fost 
create, iar desfiinfarea Institutului Revolutiei Romdne din Decembrie 1989 

reprezintd o mdsurd necesard §i urgentd pentru remedierea deficienfelor in 

cheltuirea fondurilor publice."



Nu doar prin procedura de initiere, dezbatere si adoptare, ci chiar prin confinutul lor, 
amendamentele incalca flagrant principiul constitutional al bicameralismului. Prima 

observatie este aceea ca avizul Consiliului Legislativ a fost solicitat de Guvem si 
emis la „proiectul Ordonanfei de urgenfd’. Cu alte cuvinte observa|:iile si propunerile 

trebuiau avute in vedere de Guvem anterior adoptarii actului normativ. Mai mult 
decat atat, avizul in cauza indica si cerinte esentiale, de natura constitutional^ pe care 

Guvemul le-a ignorat cu desavarsire.

Trebuie remarcata superficialitatea prin care se invoca angajamentele din programul 
de guvemare privind institu^iile §i agenfiile „guvernamentale” (s.n.), pentm a 

justifica desfiin^area unei institufii aflata sub autoritatea Parlamentului. Trimiterile la 

rectificarea bugetara din anul 2019 §i la angajamentele de deficit bugetar pentm 

acelafi an sunt cel pujin neserioase, in condiliile adoptMi ordonanfei de urgenta la 

data de 30.12.2019. In aceste condifii, chiar daca scopul urmarit a fost acela de a 

complini obligajia constitutionala a Guvemului, Camera decizionala nu a facut acest 
lucru, adaugand inutil, din punct de vedere constitutional, texte de fond la preambulul 
ordbnantei de urgenta a Guvemului.

In fapt, obligafia motivarii urgentei in continutul ordonantei, impusa de art. 115 

alin. (4) teza finala din Constitulia RomSniei revine exclusiv Guvemului, adica 

emitentului ce uzeaza de procedura exceptionala a delegarii legislative, procedura 

parlamentara de legiferare neavand prevazuta o asemenea obligatie! Nici macar 

daca ar li facut obiectul dezbaterii in ambele Camere ale Parlamentului, textele 

adaugate la preambulul ordonantei nu ar fi implinit cerinta constitutionala a 

motivarii urgentei adoptarii acesteia.



In Preambulul care inso|e§te cele 3 articole ale OUG 91/2019 se men^ioneaza 

aspecte care se refera la o pretinsa lipsa de activitate a institutului o singura 

precizare din punct de vedere financiar §i anume „oprirea urgenta a cheltuielilor de 

fonduri publice care nu servesc interesul public, ci prejudiciaza buna fiinctionare a 

societajiii”.

Aceasta mentiune a fost considerata de initiator, respectiv Guvernul Romaniei, ca 

suHcienta pentru indeplinirea dispozijiilor constitu|:ionale prevazute la art. 115, alin

(4).

Textul constitutional, care reprezint^ o excep^ie tn sensul delegarii legislative de la 

Parlament la Guvern, obliga Guvernul sa stabileasca in mod explicit care sunt 

situatiile extraordinare care nu permit amdnarea reglementarilor pe calea 

proiectelor de legi, acestea urmand a fi motivate in mod concret in Preambulul 
OUG-ului precum §i in nota de fundamentare ce insoje^te proiectul de adoptare a 

OUG care se inainteaza Parlamentului.

Dupa adoptarea in Guvern a OUG 91/2019 aceasta a fost inaintata Parlamentului, 
a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor pentru ca in camera decizionala, 
respectiv Senat sa se adopte legea de respingere a ordonantei.

Guvernul a formulat sesizarea de neconstitufionalitate sustinand in mod eronat ca 

nu s-a respectat principiul bicameralismului, sesizare respinsa de Curtea 

Constitutionala prin decizia nr. 645/2020.

In termen de 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR 

Pre§edintele Romaniei ar fi trebuit sa promulge legea de respingere a OUG 

91/2019 dar, s-a folosit de dispozitiile art. 77 alin. (3) din Constitu^ie solicitand 

reexaminarea legii si adoptarea proiectului de lege privind intrarea in vigoare 

OUG 91/2019.
a



in cuprinsul cererii de reexaminare s-a sustinut ca institutia a cami desfiintare se 

solicita nu a acfionat in vederea atingerii scopului misiunii pentru care a fost 
infiintata, ca s-au creat tensiuni §i controverse in spajiul public si an existat 

deficiente in cheltuirea fondurilor publice.

Facem precizarea eg la momentul adoptarii OUG 91/2019 Guvemul nu a facut 

nici un raport privind activitatea institutului, nu a constatat daca exista o 

cheltuiala publica motivata sau nu, daca de la momentul infiintarii si pana la 

promovarea OUG au existat din punct de vedere financiar cheltuieli nejustificate.

Consideram ca Cererea de reexaminare nu putea fi admisa avand in vedere lipsa 

efectiva de motivare cu privire la urgenta ^i care ar fi fost impedimentul ca 

desfiintarea institutului sa se faca printr-o initiativa legislativa a Guvernului.

La data de 9 februarie 2021 Comisia Juridica, de numiri, discipling, imunitgti fi 
validgri a intocmit raportul ca urmare a cererii de reexaminare a Prefedintelui 
Romaniei suslinandu-se eg majoritatea senatorilor prezenti au admis obiecliunile 

formulate fi a fost adoptat im Raport de admitere cu modificari.

Din fifa amendamentelor admise rezultg eg acestea sunt doua:

1. Cu referire la titlu fi in loc de respingere se va menjiona admitere.
2. Cu privire la Preambulul OUG care urmeazg sa se completeze cu 6 noi 

paragrafe.

Alin. (4) al art. 1 din Constitulie consfintefte eg Statul este organizat „potrivit 
principiului separatiei fi echilibrului puterilor, legislativg, executivg fi 
judeegtoreaseg - in cadrul democratiei constitutionale” iar in conformitate cu alin (5) 

al aceluiafi articol, in Romania, „respectarea Constitufiei a suprematiei sale fi a 

legilor este obligatorie”.

I
I



Alin. (1) al art 4 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicS legislativa pentru 

elaborarea actelor nonnative stabileste ca „actele normative se elaboreaza in 

func^ie de ierarhia lor de categoria acestora si de autoritatea publica competenta sa 

le adopte”.

In alin. (3) al art. 6 legiuitorul a considerat ca este necesar ca actele normative 

elaborate sa fie insotite in vederea adoptarii de o expunere de motive, o nota de 

fundamentare etc.

Nu in ultimul rand in art 7 al Legii 24/2000 s-a stabilit modalitatea in care 

propunerile de acte normative trebuie sa fie insotite de o evaluare preliminara care 

constitute „modalitatea de fundamentare pentru solu^iile legislative propuse si 
aceasta trebuie realizata inainte de adoptarea actelor normative... initiatorul 
proiectului de act normativ” avand aceasta obligajie.

Potrivit alin. (1) lit b) ordonanlele de urgenta se transmit Parlamentului insotite de 

expunerea de motive iar potrivit alin. (2) acestea constitute instrumentele de 

prezentare si motivare ale noilor reglementari propuse.

Alin. (4) al art. 31 precizeaza „Guvernul stabilefite structura si continutul 
detaliat al instrumentului de prezentare si motivare pentru actele normative 

initiate de Guvem”.

Relevant pentru cauza supusa controlului de constitulionalitate este §i confinutul 
alin. (5) al art 34 in care se precizeaza „...notele de fundamentare la 

ordonanfe...ale Guvernului, elaborate de initiator, se publica impreuna cu actul 
normativ in cauza in MO partea I... daca in cursul dezbaterilor parlamentare 

proiectul de lege a suferit modificSri de fond expunerea de motive va fi refacuta 

dupa promulgarea legii, de catre initiator la sesizarea Secretarului General al 
Camerei Deputa^iilor”.



Alin. (3) al art 43 a reglementat Preambulul in sensul ca „acesta este obligatoriu 

si cuprinde prezentarea...situa|iei extraordinare ce impune recurgerea la 

aceasta cale de reglementare”,

Interven^ia Senatului in modificarea Preambulului OUG 91/2019 

demonstreaza in mod clar ca nu exista motivarea urgentei prevazuta de art. 115 

alin (4) din Constitulie, ca nici cererea de reexaminare a Prei^edintelui Romaniei 
nu cuprindea elemente suficiente care sa identifice motivele pentni care o institu^ie 

publica infiin^ta printr-o lege urmeaza a fi desfimjata printr-o Ordonan|a de 

Ui^enta a carei aplicabilitate este de indatS fara a exista „o evaluare preliminara 

privind activitatea institutiei respective §i motivele concrete care determina 

desfiintarea acesteia de indata”.

A^a cum am aratat modilicarile intervenite in cuprinsul Preambulului nu puteau 

fi facute de catre Parlament, legea prevazand o singura excep^ie atunci cand 

intervin modificari in textele inaintate Parlamentului iar cel care modijBca Preambulul 
este Guvemul dupa adoptarea legii in funcjie de modificarile intervenite.

Avand in vedere cele aratate, va solicitam sa admiteti prezenta Sesizare fi sa 

constatati ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenfd a Guvernului nr. 
91/2019 privind desfiintarea InstitiUului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, 
adoptata de Parlament la data de 15 februarie 2021 este neconstitutionala in 

integralitatea sa. De asemenea, sa constatafi cS si Ordonanp. de urgenfa a 

Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinfarea Institutului Revolufiei Rom&ne din 

Decembrie 1989, ce constituie obiectul legiferarii, este neconstitutionala in 

integralitatea sa. Unicul remediu constitutional, in aceste condiju, este adoptarea 

Legii de respingere a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2019 privind 

desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de ui^enfa a Guvernului nr.91/2019 piivind 

desflinlaFea Institutului Revolufiei RomSne din Decembrie 1989

Parlamentul RomSniei adopta prezenta lege

Ardcoi unic.- Se aproba Ordonania de urgenta a Guvernului nr.91 din 30 decembrie 2019 

privind desfiinjarea Institutului Revolutiei Romdne din Decembrie 1989, publicatS in Monitorul 
Oficial al Romtniei, Partea I, nr.l059 din 31 decembrie 2019, cu urmatoarea completare;

Preambulul Ordonantei de Urgent^ se completeazU, dupa paragraful |apte, cu 

$ase noi paragrafe ^i va avea urttidtorul cuprins;
„Avand in vedere activitatea Institutului Revolutiei Romdne din Decembrie 1989, 

de la infiintarea sa §i pana in prezent, s-a dovedit irelevanta in r^ort cu sumele cheltuite de la 

bugetul de stat prin intermediul transferurilor realizate din bugetul Senatului Romaniei,
in condiliile in care, inca de la constituirea sa, prin Legea ar.556/2004 privind 

infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, 
institujia a reprezentat o platforms politics, iar in pofida emmtSrii veniturilor proprii ca sursa de 

finantare, incS de la inceput activitatea institutiei a fost finantatS de la bugetul de stat aproape in 

totalitate.
Jinand cont ca, prin activitatea sa, Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 

s-a dovedit a fi un for ermetic al cSrui scop real vizeaza asigurarea unor pozitii publice fmantate 

din fonduri publice pentru interese personale. iar Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 

1989 nu a prezentat o conduits adecvatS statutului de institutie publics pe care il detine in relatia
.. .
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in laport cu obiectul de aetivitate enimtat m Giiprinsul legii de fimctionare a Institotului 
Revolutiei RomSne din Decembrie 1989 se poate canstata, in mod obiectiv, faptul c& acesta nu a 

reprezentat in mod real im deziderat al institudei- In fapt, evenimentele organiimte de Institntnl 
Revolutiei RomSne din Decembrie 1989 an vizat propagarea in spatiul public a unor interpretari 
asypra Revolutiei Romdne din 1989 menite sS se contrapunS cercetdrilor aflate in cure, 
des%urate de organele de anchetS in "Dosarul Revoludei".

Astfel, intreaga aetivitate a Institutului Revoludei Romane din decembrie 1989 a fost 
marcata de controverse determinate de dprinta conducStorilor institudei de a acredita o anumit§ 

viziune asupra evenimentelor din dec^brie 1989, contestatS sistematic de organizadi ale 

revoludonarilor. Or, contrar radmiii de Jfuncdonare a unei institutii publice, Institutul Revoluliei 
Romdne din Decembrie 1989 genereazS tensiuni sociale ori de cdte ori subiectul Revoludei 
Romdne din 1989 revine in actualitate.

In raport cu modul de organizare §i fimcdonare a Institutului Revoludei RomSne din 

Decembrie 1989, constatam faptul ca acesta beneficiazS de un regim juridic atipie in structura 

institudonala a statului romdn, in conditiile in care specificul acestuia este mai degraba al unei 
fundadi decat al unei institudi publice. In acest sens evidendem atribuirea, prin Ordonanja de 

urgenia a Guvemului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 privind infiinlarea 

Institutului Revoludei Rom&ie din Decembrie 1989, a statutului de "institude publics de 

specialitate, autonomS", fSrS a fi definita sau indieatS rajiunea unei astfel de reglementSri 
extraordinare.

TotodatS, constatSm cS din Legea nr.556/2004, cu modifiefirile ulterioare, lipsesc 

reglementSrile referitoare la mandatui conducerii institudei §i posibilitatea/imposibilitatea 

reinnoirii acestuia, condilii de integritate in exercitarea mandatului, revocarea membriior 

forurilor de conducere, condijiile in care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de 

aetivitate Senatului RomSniei, din bugetid eSruia este asigurata finaniarea Institutidui Revoludei 
RomSne din Decembrie 1989.

Avand in vedere soIicitSrile Comisiei Europene din 23 mai 2018 prin care RoinSnia a 

fost avertizatS cS se afla in stadiul unei devieri semnificative de la obiectivul de deficit bugetar 
pe termen lung (MTO), precum propunerile transmise Comisiei la data de 15 octombrie 2019, 
de cStre Guvemul Romdniei prin raportul Ministerului Finantelor Publice in scopul incadrarii in 

dnta de deficit bugetar pentru anii 2019 ^i 2020.
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Intrucat Cotnisia Eurdpeana a solicitat Romaniei fie s5 reduca cteltuielile publice, fie 

sa implementeze masuri pentru majorarea semnifieativa §i rapida a veniturilor, ajustarile 

structurale totale solicitate de executivul european fiind de 1,7% din PDB in 2019 §i de 1,95% din 

PIB in anul 2020.
tntrupat ultima rectificare bugetara pentru anul 2019 prevede o diminuare a veniturilor 

publice de peste 18 miliarde de lei §i un deficit de 4,3% din PIB, Guvemul are in vedere cu 

prioritate ?i de urgenta, reducerea cheltuielilor publice pentru anul 2020, inclusiv prin 

desfiinjarea sau reorganizarea mai multor institu|il publice, pentru a se incadra in Jinta de deficit 
bugetar §i a evita declan§area procedurii de deficit excesiv impotriva Romaniei.

Iifiintat la data de 17 decembrie 2004, ca institutie publics de specialitate, autonoma, 
de interes nafional, cu personalitate juridicS, finantat din venituri proprii ^ subventii acordate de 

la bugetul de stat, prin bugetul Senatulvd, Institutul Revoluliei Romane din Decembrie 1989 nu a 

acfionat in vederea atingerii scopului §i misiunii pentru care a fost infiiniat §i finanfat din banii 
cetSfenilor, nu |i-a demonstrat utilitatea ?! a generat, prin activitatea sa, numeroase tensiuni §i 
eontroverse in spatiul public.

Guvemul §i-a asumat prin programul de guvemare decizia de a remedia cheltuirea 

inefieienta de fonduri publice inclusiv prin desfiintarea institutiilor §i agenpilor guvemamentale 

care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create, iar desfiin|area Institutului Revoluiiei 
RoniSne din Decembrie 1989 reprezintS o mSsurS necesara urgenta pentru remedierea 

deficienjelor in cheltuirea fondurilor publice.
Parlamentul constats ca actul normativ supus aprobSrii este unul in executare, 

raotivele §i urgenta care au determinat desfiinfarea Institutului Revolutiei RomSne din 

Decembrie 1989, prin ordonanta de urgenta, subzistS, iar patrimoniul institutului desfiintat se 

preia de catre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Romanesc, 
in baza Hotararii de Guvem nr.83/2020 privind stabilirea destinatiei patrimoniului fostului 
Ihstitut al Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

AvSnd in vedere situatia prezehtatS, respectiv necesitatea de a elimina gravele 

disfunctionalitSti in modul de fimetionare a institutiilor publice, de a evita incidente sociale §i de 

a opri urgent cheltuirea de fonduri publice care nu servesc interesul public, ci prejudiciazS buna 

fimetionare a societStii,
avand in vedere faptul ca toate aceste elemente vizeazS interesul public constituie 

situatii extraordinare a eSror reglementare nu poate fi amanata,”
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul RomSniei, cu respectarea prevederilor 

articoluitti 75 ale articolului 76 alineatul (1) din Constitntia Romaniei, repubiicaM.

PRE§EDINTELE
SENATULUI

PRE5EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

Ludovic Orb; Anca Dana Dragu
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