
EXPUNERE DE MOTIVE

Revolutia din Decembrie 1989 nu are nevoie de un institut care sa interpreteze 
faptele acelor vremuri m favoarea unor persoane puse sub acuzare pentru crime 
impotriva umanitatii, azi membri cu rang de demnitari, m conducerea Institutului 
Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (in continuare denumit „IRRD’’). Romanii au 
nevoie de aflarea Adevarului §i nu de finan^area de la bugetul de stat a unui institut de 
propaganda §i de distorsionare a evenimentelor din Decembrie 1989. Impacarea cu 
istoria nu se face cu salarii alocate din bugetul public, cu funcjii de secretari de stat §i cu 
finanjare anuala de milioane de lei pentru un Institut al sinecurilor acordate clien(:ilor 
politici numiji m func^ii pe viata.

Intr-o scrisoare publica semnata la 14 februarie 2021, mai multe asociafii ale 
revolujionarilor - Societatea Timisoara, Asociapia Revolupionahlor fara privilegii, 
Fundatia Gheorghe Ursu, Asociapia umanitara pentru protejarea pi sprijinirea invalizilor, 
ranipilor pi urmapilor celor cazupi in timpul Revolupiei din decembrie 1989 - Dolj - si 
numeroase personalitafi din societatea civila au solicitat desfiin(:area Institutului 
Revolu(;iei Romane din Decembrie 1989 mtrucat "Activitatea institutului a avut un efect 
minor, partizan pi neconvingator in aspecte esenpiale ale Revolupiei" argumentand astfel:

"Prin Legea 556/2004, cercetatorii IRRD “pi-au asumat obligatia de a evalua dimensiunea 
represiunii, in urma cdreia au rezultat morpi, rdnipi, arestapi, molestati". In mod convenabil insa §i 
simptomatic pentru coniventa regimului Iliescu cu fosta Securitate- Institutul mfiintat de fostul 
presedinte "nu pi-a propus sd stahileascd vinovatii pentru sdvdrpirea de abuzuri si crime", chiar in 
cazul cand "faptele au fast evidente si dare", si "descrise ca atare in lucrari pi studii". Consideram 
ca este un act de ipocrizie si impostura stiintifica sa pretinzi ca studiezi represiunea "in urma 
cdreia au rezultat morpi, rdnipi, arestapi, molestapi", sa scoti sute de "lucrdri si studii" despre fapte 
evidente care au produs moartea a peste o mie de romani, fara sa nume5ti, macar institutional, 
pe autorii crimelor. Concret, de§i in virtutea probelor adunate, au confirmat in mod repetat 
existenta terori§tilor de dupa 22 decembrie, lucrarile IRRD au evitat cu asiduitate sa-i identifice 
pe acestia. Chiar daca probele le dovedeau cu prisosinta existenta! La 31 de ani de la momentul 
definitoriu al curajului sau, poporul roman a ramas cu tragica intrebare, devenita aproape 
retorica prin repetitie, "Cine a tras in noi dupa 221". Este o nedreptate profunda pentru memoria 
eroilor care ne-au redat §i aparat libertatea in decembrie 1989. Este dureroasa pentru urmasii 
acestora, pentru ranitii rama^i in carucioare de invalizi, pentru memoria colectiva si pentru 
imaginea noastra ca popor”, se arata in cuprinsul scrisorii deschise.

Infiintat in data de 17 decembrie 2004, ca institufie publica de specialitate, 
autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, fmanjat din venituri proprii §i 
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 §i a general, prin activitatea sa, numeroase tensiuni si controverse 
m spajiul public. Prin activitatea derulata de la infiintare, IRRD a reprezentat o 
platforma politica, un for ermetic al carui scop real a vizat asigurarea unor pozi^ii 
publice finanfate din fonduri publice pentru interese personale intrucat desi au fost 
mentionate §i veniturile proprii ca sursa de finanfare a IRRD, activitatea institufiei a fost 
finantata de la bugetul de stat aproape m totalitate.

In raport cu obiectul de activitate enunjat in cuprinsul legii de funcjionare a 
Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se poate constata, m mod obiectiv, 
faptul ca acesta nu a reprezentat in mod real un deziderat al institutiei. In fapt, 
evenimentele organizate de Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 au vizat 
propagarea in spajiul public a unor interpretari asupra Revolutiei Romane din 1989 
menite sa se contrapuna cercetarilor aflate in curs, desfa§urate de organele de ancheta 
m "Dosarul Revolutiei".

In raport cu modul de organizare si functionare a Institutului Revolutiei Romane 
din Decembrie 1989, IRRD beneficiaza de un regim juridic atipic m structura 
institubonala a statului roman, m conditiile m care specificul acestuia este mai degraba 
al unei fundatii decat al unei institute publice. In acest sens, evidentiem atribuirea, prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 
privind mfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a statutului de 
"institutie publica de specialitate, autonoma", fara a fi defmita sau indicata rabunea 
unei astfel de reglementari extraordinare.

Totodata, constatam ca din Legea nr.556/2004, cu modificarile ulterioare, lipsesc 
reglementarile referitoare la mandatul conducerii institutiei §i posibilitatea 
/imposibilitatea remnoirii acestuia, nu sunt prevazute conditii de integritate m 
exercitarea mandatului, modalitatea de revocare a membrilor forurilor de conducere, 
conditiile m care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de activitate 
Senatului Romaniei, din bugetul caruia este asigurata fmantarea Institutului Revolubei 
Romane din Decembrie 1989.

In urma misiunii de audit fmanciar derulate de Curtea de Conturi m anul 2019, au 
fost constatate mai multe nereguli financiare intrucat situabile fmanciare, in 
ansamblul lor, nu prezentau fidel performanta fmanciara a entitatii la data de 31 
decembrie 2018 si celelalte informadi referitoare la activitatea desfa§urata in perioada 
auditata. Astfel, raportat la aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului pidtit din fonduri publice, s-au constatat nereguli referitoare la 
incadrarea si salarizarea personalului contractual, infiintarea si salarizarea funcdei 
de secretar general fara baza legala (la data misiunii de audit], raportul evidentiind un 
prejudiciu in valoare de 172 mii lei (Raportul public pe anul 2018, pg. 64). S-au mai 
constatat abated de la respectarea OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii, precum si a Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969, actualizata, privind



angajarea gestionarilor, constituirea de garanpii raspunderea in legatura cu gestionarea 
bunurilor agentilor economici, autoritapilor sau institutiilor publice, precum §i abated 
privind nemregistrarea m evidenfa extrabilan^iera a unui activ, efectuarea de pla^i fara a 
fi supuse vizei de control financiar preventiv in perioada 11.06.2018-31.12.2018, . 
decontarea unor cheltuieli fara a avea la baza toate documentele justificative, 
inregistrarea eronata a unor cheltuieli, efectuarea de cheltuieli cu deplasarile in tara fara 
documente justificative intocmite in conformitate cu prevederile legale. Raportul Curfii 
de Conturi a evidenj:iat §i incalcarea de catre conducerea IRRD a Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea pi plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum si organizarea, evidenpa pi raportarea angajamentelor bugetare pi legale, 
aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, precum si a prevederilor Legii nr. 500/2002 privind 
finanpele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, aceasta efectuand, in unele 
cazuri, propuneri de angajare §i angajamente bugetare care au fost intocmite ^i semnate 
ulterior achizijionarii §i receptionarii bunurilor, precum §i plata unor cheltuieli in baza 
unor ordonan^ari de plata fara semnatura ordonatorului de credite.

Raportul public pe anul 2019 al Curjiii de Conturi a reconfirmat parte dintre 
neregulile financiare din activitatea IRRD. Astfel, noua misiune de audit a avut in vedere 
§i aspectele constatate in anii precedenfi la Institutul Revolujiei Romane din Decembrie 
1989, entitate care pana la finalul anului 2019 a fost subordonata Senatului Romaniei, §i 
care se reflecta in situafiile financiare consolidate ale anului 2019. Aspectele constatate 
in noul raport al Curjii de Conturi cu privire la activitatea IRRD se refera la: 
acordarea fara baza legala a indemniza^iei pentru funcjia de secretar general al 
Institutului de la data ocuparii acestei functiipana la data modificarilor legislative 
survenite asupra cadrului legal (infiinlarea prin DUG nr. 33/2019 pentru modificarea 
Legii nr. 556/2004 privind infiin^area Institutului Revolujiiei Romane din Decembrie 
1989, a functiei de secretar general al IRRD), aspect ce face obiectul litigiului dintre 
IRRD §i Curtea de Conturi a Romaniei. Au fost identificate unele disfuncfionalitaj;! care 
au fost remediate operativ in timpul misiunii de audit financiar, constand 
in: ‘neinregistrarea in evidenfa extracontabila a unor scrisori de garanjie bancara de 
buna execujie, dar §i a unor mijloace fixe §i obiecte de inventar constatate lipsa la 
inventar; • calculul indemnizatiei de hrana fara a se ^ine seama de timpul efectiv lucrat; • 
calculul eronat al impozitului pe profit aferent activitafii proprii; • evidenfierea eronata 
a contravalorii utilitafilor datorate de catre prestatorii de servicii in baza 
contractelor incheiate pentru activitatea finantata din venituri proprii.

Avand in vedere situatia prezentata, respectiv necesitatea de a elimina gravele 
disfunctionalitafi in modul de funcjionare a unor institujii publice precum IRRD, nevoia 
de a sista cheltuirea de fonduri publice care nu servesc interesul public, ci prejudiciaza 
buna functionare a societa|;ii, inijiatorii consider! ca existenta Institutului Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989 nu se mai justiflca prin raportare la interesul 
general al societatii si propun desflintarea Institutului.



Schimbarile legislative preconizate in urma adoptarii ini^iativei parlamentare 
sunt subscrise scopului avut in vedere de inifiatori: Institutul Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989 mfiinfat prin Legea nr. 556/2004, se desfiinjeaza la data intrarii in 
vigoare a legii.

Inijiatorii propun ca solu^ii legislative subsecvente norme in privinja transferului 
patrimoniului IRRD (reprezentand drepturile, obligajiile, contractele, acordurile ^i 
litigiile institu^iei, bunurile mobile, inclusiv arhiva, precum §i bunurile aflate in 
administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestuia) catre Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Romanesc, denumit in continuare IICCMER, 
institujie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului §i m 
coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, pe baza unui 
protocol de predare-preluare, care se va incheia m termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a legii, intre institutul desfiinj:at, pe de o parte, Secretariatul General al 
Guvernului §i IICCMER, pe de alta parte §i pe baza situa^iilor financiare mtocmite 
potrivit art. 28 alin. din Legea contabilitajii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile 
5i completarile ulterioare.

In privinta impactului social, inijiatorii reglementeaza prin inifiativa situa^ia 
personalului Institutului desfiintat prevazut la art. 6 din Legea nr.556/2004, cu 
modificarile ulterioare: personalul IRRD m funcfie la data desfiin|:arii institutului se 
preia §i va fi incadrat potrivit legii, in limita numarului maxim de posturi aprobate 
pentru IICCMER, urmand a beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, 
pentru categoriile de functii din cadrul IICCMER.

Ini{:iativa parlamentara nu are un impact fmanciar asupra bugetului de stat 
consolidat, iar sub aspect financiar - contabil, initiatorii au stabilit ca obligatiile privind 
raportarile financiare aferente ultimei perioade fiscale pentru care Institutul Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989 datoreaza astfel de raportari se fie preluate de catre 
Senatul Romaniei, mtrucat cheltuielile curente §i de capital ale Institutului se finanfeaza 
din venituri proprii §i subvenjii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului 
potrivit Legii nr. 556/2004.

In privinta efectelor asupra legislajiei m vigoare, in urma adoptarii §i intrarii in 
vigoare a propunerii legislative, se abroga Legea nr.556/2004 privind infiintarea 
Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare.

In vederea elaborarii propunerii de act normativ, initiatorii au realizat consultari 
prealabile cu reprezentanti ai societatii civile si ai asociatiilor revolutionarilor 
menjionate in partea introductiva a expunerii de motive, urmand ca in cadrul 
procedurilor parlamentare, propunerea sa fie transmisa spre avizare autoritatilor §i 
institutiilor competente, potrivit legii, raportat la domeniul de reglementare avut in 
vedere de initiator!.



Analizand m mod obiectiv scopul avut in vedere la mfiinjare m raport de rezultatele 
negative ale activitafii derulate de IRRD, precum si modul nejustificat de a cheltui sume 
substantiale din bugetul de stat pentru menjinerea unor sinecuri accesorizate pe via^a, 
cu indemnizatii, diurne, cheltuieli de transport §i cazare, in^iatorii apreciaza ca dupa 31 
de ani de la Revolutia sangeroasa din decembrie 1989, este imoral fafa de urmasii celor 
sacrifica^i m numele libertaj:ii noastre de azi, ca un astfel de institut precum Institutul 
Revolujiiei Romane din Decembrie 1989 sa mai existe. Ar fi o sfidare la adresa istoriei 
recente a romanilor daca acest Institut al Revolufiei ar continua sa existe §i sa fie 
finan^at din impozitele platite de romani, m vreme ce nu este mca operationalizat din 
cauza restricfiilor bugetare determinate de pandemie, un Muzeu al Ororilor 
Comunismului care sa fie expresia vocilor victimelor comunismului §i sa memorializeze 
crimele si atrocitajile la care au fost supu?! romanii m perioada 1945-1989.

Initiatori:
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