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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.91/2019 privind 

desfiinfarea Institutului Revolu^iei Romane din Decembrie 1989

Senatul adopta prezentul protect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanla de urgenla a Guvernului nr.91 din 30 decembrie 2019 

privind desfiintarea Institutului Revolujiei Romane din Decembrie 1989, publicata in Monitorul 

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

Preambulul Ordonantei de Urgenta se completeaza, dupa paragraful sapte, cu 

sase noi paragrafe va avea urmatorul cuprins:
„Avand in vedere ca activitatea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, 

de la infiinlarea 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,

in conditiile in care, inca de la constituirea sa, prin Legea nr.556/2004 privind 

infiinlarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, 

institutia a reprezentat o platforma politica, iar in pofida enuntarii veniturilor proprii ca sursa de 

finantare, inca de la inceput activitatea institu^iei a fost finanjata de la bugetul de stat aproape in 

totalitate.

tinand cont ca, prin activitatea sa, Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 

s-a dovedit a fi im for ermetic al carui scop real vizeaza asigurarea unor pozitii publice finantate 

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

1989 nu a prezentat o conduita adecvata statutului de institutie publica pe care il detine in relatia 

cu cetatenii.
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in raport cu obiectul de activitate enuniat in cuprinsul legii de funciionare a Institutului 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se poate constata, in mod obiectiv, faptul ca acesta nu a 

reprezentat in mod real im deziderat al instituliei. in fapt, evenimentele organizate de Institutul 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 au vizat propagarea in spaliul public a unor interpretari 

asupra Revoluliei Romane din 1989 menite sa se contrapuna cercetarilor aflate in curs, 

desfa§urate de organele de ancheta in "Dosarul Revolutiei".

Astfel, intreaga activitate a Institutului Revolu^iei Romane din decembrie 1989 a fost 

marcata de controverse determinate de dorinla conducatorilor instituliei de a acredita o anumita 

vizivme asupra evenimentelor din decembrie 1989, contestata sistematic de organizatii ale 

revolulionarilor. Or, contrar ratiunii de funclionare a unei institutii publice, Institutul Revoluliei 

Romane din Decembrie 1989 genereaza tensiuni sociale ori de cate ori subiectul Revoluliei 

Romane din 1989 revine in actualitate.

in raport cu modul de organizare §i funclionare a Institutului Revolu^iei Romane din 

Decembrie 1989, constatam faptul ca acesta beneficiaza de un regim juridic atipic in structura 

institulionala a statului roman, in conditiile in care specificul acestuia este mai degraba al unei 
fundalii decat al unei institulii publice. in acest sens eviden^iem atribuirea, prin Ordonan^a de 

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

Institutului Revolu|iei Romane din Decembrie 1989, a statutului de "institulie publica de 

specialitate, autonoma", fara a fi defmita sau indicata raliunea \mei astfel de reglementari 

extraordinare.

Totodata, constatam ca din Legea nr.556/2004, cu modificarile ulterioare, lipsesc 

reglementarile referitoare la mandatul conducerii instituliei §i posibilitateadmposibilitatea 

reinnoirii acestuia, condi^ii 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 fmanlarea Institutului Revolu^iei 

Rom&ie din Decembrie 1989.

Avand in vedere solicitarile Comisiei Europene din 23 mai 2018 prin care Romania a 

fost avertizata ca se afla in stadiul imei devieri semnificative de la obiectivul de deficit bugetar 

pe termen lung (MTO), precum si propunerile transmise Comisiei la data de 15 octombrie 2019, 

de catre Guvemul Romaniei prin raportul Ministerului Finan^elor Publice in scopul incadrarii in 

tinta de deficit bugetar pentru anii 2019 ?i 2020.
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intrucat Comisia Europeana a solicitat Romaniei fie sa reduca cheltuielile publice, fie 

sa implementeze masuri pentru majorarea semnificativa si rapida a veniturilor, ajustarile 

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

PEB in anul 2020.

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, Guvemul are in vedere cu 

prioritate §i de urgenta, 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.

Infiintat la 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 pentru care a fost infiintat si finantat din banii 

cetatenilor, nu si-a demonstrat utilitatea si a generat, prin activitatea sa, numeroase tensiimi si 

controverse in spatiul public.

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

ineficienta de fonduri publice inclusiv prin desfiintarea institutiilor si agentiilor guvemamentale 

care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create, iar desfiintarea Institutului Revolutiei 

Romane din Decembrie 1989 reprezinta o masura necesara si urgenta pentru remedierea 

deficientelor in cheltuirea fondurilor publice.

Parlamentul constata ca actul normativ supus aprobarii este unul in executare, 

motivele si urgenta care au determinat desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din 

Decembrie 1989, prin ordonanta de urgenta, subzista, 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 

Institut al Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Avand in vedere situalia prezentata, respectiv necesitatea de a elimina gravele 

disfunclionalitali in modul de funclionare a institutiilor publice, de a evita incidente sociale §i de 

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

functionare a societatii,

avand in vedere faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public §i constituie 

situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,”



4

Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 15 februarie 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca/Dana Dragu

legislativ
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