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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind desflin^area Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Institutul Revolu^iei Romane din Decembrie 1989, infiinlat prin Legea 

nr.556/2004 privind infiinlarea Institutului Revoluliei Romane din Decembrie 

1989, cu modificMle ulterioare, se desfiinleaza.

Art.2.- (1) Patrimoniul Institutului Revoluliei Romane din Decembrie 

1989, reprezentand drepturile, obligaliile, contractele, acordurile §i litigiile 

instituliei, bunurile mobile, inclusiv arhiva, precum §i 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 §i 
Memoria Exilului Romanesc, denumit in continuare IICCMER, institulie publica 

cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvemului §i in coordonarea prim- 

ministrului, prin Secretariatul General al Guvemului.
(2) Protocolul de predare-preluare prevazut la alin.(l) se incheie in 

termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intre institutul 
desfiinlat, pe de o parte, Secretariatul General al Guvemului §i IICCMER, pe de 

alta parte §i pe baza situa^iilor fmanciare intocmite potrivit art.28 alin.(l ) din 

Legea contabilitalii nr.82/1991, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
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(3) Personalul Instituttilui desfiin^at prevazut la art. 6 din Legea 

nr.556/2004, cu modificarile ulterioare, se preia §i va fi incadrat potrivit legii, in 

limita numamlui maxim de posturi aprobate pentru IICCMER, beneficiind de 

drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de func^ii din cadrul 
IICCMER.

(4) Incadrarea personalului preluat in numarul de posturi aprobat §i 
pe noile funclii din cadrul IICCMER, precum §i stabilirea drepturilor salariale 

aferente acestuia se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei 
categorii de func^ii, precum §i a condipilor de ocupare a posturilor din cadrul 
IICCMER.

(5) Obligapile privind raportarile fmanciare aferente ultimei 
perioade fiscale pentru care Institutul Revolupei Romane din Decembrie 1989 

datoreaza astfel de raportari se preiau de catre Senatul Romaniei.

Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr.556/2004 privind 

infiin^area Institutului Revolupei Romane din Decembrie 1989, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, cu 

modificarile ulterioare, se abroga.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^ledinfa din 22 iunie 2021, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitulia 
Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu


