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RAPORT

asupra Propunerii legislative privind desfiinparea Institutului Revolupiei Romdne

din Decembrie 1989

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 

adresa nr.L182/2021 din 25.05.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 

m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind 

desfiinparea Institutului Revolupiei Romdne din Decembrie 1989, initiatori: senatori si 

deputati apartinand grupurilor parlamentare PNL si USR-PLUS.

Prin acest proiect de act normativ, conform Expunerii de motive, initiatorii isi 

motiveaza demersul prin faptul ca:“lnstitutul Revolupiei Romdne din Decembrie 1989 nu a 

actionat in vederea atingerii scopului si misiunii pentru care a fost mfiintat si finantat din banii 

cetdtenilor, nu si-a demonstrat utilitatea si a general, prin activitatea sa, numeroase tensiuni si 

controverse in spatial public. Prin activitatea derulatd de la mfiintare, IRRD a reprezentat o 

platformd politico, un for ermetic al cdrui scop real a vizat asigurarea unor pozitii publice 

finantate din fonduri publice pentru interese personale intrucdt desi au fost mentionate si 

veniturile proprii ca sursd de finantare a IRRD, activitatea institutiei a fost fmantatd de la 

bugetul de stat aproape in totalitate”. De asemenea, astfel cum reiese din Expunerea de
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motive, Curtea de Conturi a derulat o misiune de audit financiar in anul 2019 m care au fost 

constatate nereguli financiare, iar "Raportul public pe anul 2019 al Curtii de Conturi a 

reconfirmatparte dintre neregulile financiare din activitatea IRRD".

Initiatorii propun ca “solutii legislative subsecvente norme in privinta transferului 

p^rimoniului IRRD (Zfcatr^lhstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului sVM^m^ia 

Exilului Romdnesc, denumit in continuare IICCMER, institutie publica cu personalitate juridicd, 

aflat in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al 

Guvernului, pe baza unui protocol de predare-preluare

Consiliul Legislativ a avizat negativ initiativa legislativa.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislativa.

Comisia parlamentara a revolujionarilor din Decembrie 1989 a transmis un aviz

negativ.

Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala si Comisia pentru buget, 

finance, activitate bancara §i pia^ de capital au avizat favorabil initiativa legislativa.

In cadrul sedintei din data de 8 iunie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplina, imunitati si validari au analizat propunerea legislativa, avizele institutiilor si 

comisiilor avizatoare, precum si amendamentul transmis care nu a fost insusit pentru ca nu se 

integreaza m actui normativ supus dezbaterii. Membrii Comisiei au considerat ca existenta 

Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 nu se mai justified prin raportare la 

interesul general al societatii.

Astfel, Comisia a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenfi, sa adopte un 

raport de admitere, cu un amendament respins. Amendamentul respins se regaseste in 

anexa care face parte integranta din prezentul raport.

in consecinfa, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu un amendament 

respins, al propunerii legislative si propunerea legislativa.
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In raport cu obiectul de reglementare, initiativa legislativa face parte din categoria 

legilor ordinare si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(2] din 

Constitufia Romaniei, republicata.
Potrivit dispozitiilor art.75 alin.[l) din Legea fundamentals §i ale art.92 alin.(7) pct.l 

din RegulamentuL Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesiza^^

Secretar,

Senator ^aur^-tufidhk ScanJet Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagt^r

Intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul rir.XIX/127/08.06.2021Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari

Amendament respins

la Propunerea legislativa privind desfiinj:area Institutului Revolufiei Romane din Decembrie 1989

L182/2021

Motivare/
Precizare

Nr. Text amendament respinsText Propunere legislativa
crt.

Art. 2 - (1) Activitatea specifics precum patrimoniul 
Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, reprezentand 
drepturile, obligatiile, contractele, acordurile si litigiile institutiei, 
bunurile mobile, inclusiv arhiva, precum si bunurile aflate in 
administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestuia, se preia prin 
protocol de predare-preluare de catre Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, denumit 
in continuare IICCMER, institutie publica cu personalitate 
juridica, aflata in subordinea Guvemului si in coordonarea prim- 
ministrului, prin Secretariatul General al Guvemului.|

Art. 2 - (1) Patrimoniul Institutului Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989, reprezentand drepturile, obligatiile, contractele, 
acordurile si litigiile institutiei, bunurile mobile, inclusiv arhiva, 
precum si bunurile aflate in administrarea sau, dupa caz, in 
proprietatea acestuia, se preia prin protocol de predare-preluare 
de catre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si 
Memoria Exilului Romanesc, denumit in continuare IICCMER, 
institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea 
Guvemului si in coordonarea prim-ministralui, prin Secretariatul 
General al Guvemului.

Amendament 
propus 
senator AUR 
Dorinel Cosma, 
respins 
membrii 
Comisiei 
juridice, 
majoritate de 
voturi.
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