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Activitatiile Asociatiei „MemorialuI Revolutiei 16-22 Decembrie 1989” de punere In 

valoare a ansamblului de interes national „Memorialul Revolutiei - Decembrie 

1989”de catre Asociatia „Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989” prin 

Centrul National de Documentare, Cercetare si Informare Publica despre Revolutia 

din Romania, asociatie de utilitate publica, conform Hotararii Guvemului nr. 1.039 

din 19.10.2011, efectuarea de activitati de cercetare si de studii, editarea de publicatii 
menite sa aduca lumina asupra evenimentelor desfasurate in Timisoara si in intreaga 

tara, menite sa evidentieze locul si rolul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 in 

istoria poporului roman, informarea publica despre importanta majora pentru romani 
a Revolutiei din Decembrie 1989, democratia revenind in prim plan, chiar daca, 
uneori, au existat si numeroase incercari de ingradire a cesteia, studierea actelor si 
faptelor petrecute in Revolutia Romaniei din Decembrie 1989 in complexitatea ei, in 

dorinta aflarii §i relatarii adevarului despre comunism, despre revolutie si despre ce a 

urmat dupa revolutie au o importanta deosebita.

Ratiunea legii

Potrivit art. 4 din OUG nr. 46/30.01.2000 finantarea activitatilor de punere in valoare, 
de cercetare, de studii si de personal ale ansamblului „Memorialul Revolutiei - 

Decembrie 1989 se asigura din subventii anuale de la Bugetul de Stat prin Ministerul 
Culturii; Anual, contractui de finantare se incheie dupa adoptarea Legii Bugetului de
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Stat, cheltuielile efectuate de Asociatia „Meniorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 

1989” fiind acceptate spre decontare numai dupa data incheierii si semnarii 
contractului.
Avand in vedere ca au existat numeroase situatii in care aprobarea, adoptarea si 
intrarea in vigoare a Bugetului de Stat s-a facut cu intarzieri mari, fapt care a condus 

la intarzierea incheierii contractului de finantare si, prin urmare la ingreunarea 

activitatii asociatiei si imposibilitatea angajarii de cheltuieli pe seama alocatiilor 

bugetare repartizate asociatiei.

Acest lucru a condus la perturbarea grava a activitatii de punere in valoare, de 

cercetare, de studii si de personal ale ansamblului „Memorialul Revolutiei - 

Decembrie 1989”.

Solatia juridica

Prin prezenta modificare legislativa se doreste a se aduce continuitate in finantarea 

activitatii Asociatiei „MemorialuI Revolutiei 16-22 Decembrie 1989”.

Astfel in Ordonanta Guvemului nr. 46 din 30 ianuarie 2000 privind declararea 

Complexului „Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989” din municipiul Timisoara 

ansamblu de interes national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 
44 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 152 din 26 iulie 2000, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 368 din 8 august 2000, prin 

introducerea art. 4^ cu urmatorul cuprins: „Art 4^ - Asociatia „Memorialul Revolutiei 
16-22 Decembrie 1989 va fi finantata, pana la semnarea contractului de finantare, 
lunar in limita a 1/12 din suma prevazuta m bugetul pe anul anterior.”
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Impactul bugetar

Nu exista impact bugetar deoarece sumele primitele lunar (pana la adoptarea legii 
bugetului si incheierii contractului de finantare) ca si cota de 1/12 din bugetul anului 
anterior sunt parte din suma alocata anului curent.

Intrarea in vigoare

In mod normal, dat fiind faptul ca modificarea legislativa prive^te un aspect referitor 

la bugetele anuale viitoare, se impune ca intrarea in vigoare a acesteia sa se realizeze 

prin raportare la anul bugetar urmator datei de promulgare a legii.
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