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Preşedintele Comisiei juridice, de numiri disciplină, imunităti şi validări 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonansei de Urgensă a 

Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Instltutului Revoluţlei Române din 
Decembrie 1989 - L 251/2020. 

Prin adresa nr. L 251/28.04.2020 Biroul permanent al Senatului, în temeiul prevederilor 
art. 35 alin. (1), lit. e, teza I şi ale art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, Cu 
modificările şi completările ulterioare, a sesizat Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, în vederea avizării, Cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonant;ei de 
Urgen>;ă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revolu;iei Române din 
Decembrie 1989 - L 251/2020. 

Senatul este Cameră decizională. 
Comisia sesizată pentru raport este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităYi şi 

Consiliul legislativ avizează Cu observa5ii propunerea de ordonantă de urgenţă arătând: 
- Cu privire la modalitatea de reglementare - „Atât Nota de fundamentare cât şi in 

preambulul proiectului nu sunt prezentate elemente de fapt şi drept din care să reiasă existenţa 
unei situaţii extraordinare care să impună adoptarea unor solu5ii legislative pe calea ordonanti;ei 
de urgenţă" 

- cu privire la solu;ia legislativă adoptată - „Afirmaţii precum „institufia a reprezentat o 
platformă politică', „al cărui scop real vizează asigurarea unor poziţii pub/ice pentru interese 
persona/e" şi cä „evenimentele organizate de Institut au vizat propagarea in spajiul public a 
unor interpretări asupra Revoluţiei Române din Decembrie 1989 menite să se con trapună 
cercetărilor aflate în curs, desfăşurate de organele de anchetă in „Dosarul Revolusiei" nu ar 
putea iustifica adoutarea solutiilor leaislative DroDUse Si,  cu atât mai puţin, nu ar putea 
constitui justificări ale urgenYei adoptării acestora. Existenta unor disfunctionalităti în 
desfăsurarea activitătii unei institutii Dublice, imoun eventual, adootarea unor solutii 
în scopul eficientizării functionării acesteia " . 

validări. 

În urma examinării, în şedin>;a din data de 05 mai 2020, Comisia, Cu 
majoritate de voturi, a hotărât avizarea negativă a proiectului de lege. 

Preşedinte 

Cristian George SEF 
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