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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind 

declararea Complexului „Memorialul Revolutiei -Decembrie 

1989” din munidpiul Timisoara ansamblu de interes national

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind 

declararea Complexului „Memorialul Revolutiei -Decembrie 1989” 

din municipiul Timisoara ansamblu de interes national
(b476/13.10.2021,) transmisa de Secretaml General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/5075/18.10.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D950/l 9.10.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i al 
art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizeaza negativ propunerea legislativa, din urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea vizeaza completarea Ordonantei Guvernului 

nr.46/2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revolutiei - 
Decembrie 1989” din municipiul Timi§oara ansamblu de interes 

national aprobata cu modificari prin Legea nr. 152/2000 cu scopul de a 

se aduce continuitate in finantarea activitdtii Asociatiei „Memorialul 

Revolutiei 16-22 Decembrie 1989.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.



3. Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) 
din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.
4. Potrivit normelor de tehnica legislativa, nu se justifica 

promovarea solutiei legislative aleasa de initiatori, de fmantare lunara, 
in limita a 1/12 din suma prevazuta in bugetul pe anul anterior, 
a „Asociatiei „Memorialul Revolutiei 16-22 decembrie 1989”, demers 
considerat necesar „pana la semnarea contractului de fmantare”.
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In acest context, aratam ca potrivit reglementarilor in vigoare 

incidente flnantarii asociatiei, la art.4 din Ordonanta Guvernului 
nr. 46/2000 privind declararea Complexului "Memorialul Revolutiei - 
Decembrie 1989" din municipiul Timisoara ansamblu de interes 

national, se prevede ca „Finan{area activitdfilor de punere m valoare, 
de cercetare, de studii §i de personal ale ansamblului "Memorialul 
Revolutiei - Decembrie 1989" se asigura prin bugetul Ministerului 
Culturii, precum §i din fondurile Asociatiei "Memorialul Revolutiei 

16-22 Decembrie 1989", constituite potrivit legiid\
Precizam ca prin aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021, 

. nr. 15/202 l au fost alocate Ministerului Culturii pentru functionarea 
Complexului "Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989

in continuarea celor anterior expuse, aratam ca potrivit 

prevederilor art.6 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind fmantele 
publice, ,J^egile bugetare anualepotfi modificate m cursul exercUiului 
bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tdrziu pdna la data 

de 30 noiembrie
A

In acest context, remarcam ca norma preconizata este criticabila, 
potrivit exigentelor de tehnica legislativa, si sub rezerva riscului crearii 
unui paralelism legislativ, intrucat reglementarea propusa, de asigurare 
a finantarii la nivelul unor cote de 1/12 din sumele prevazute in bugetul 

anului anterior, este deja reglementata de prevederile art.70 alin.(4), din 
Legea nr.500/2002, potrivit carora; „In cazul in care institutiilepublice 

nu transmit unitdtilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat in termenul 
prevdzut la alin. (3), pot efectua pldti in limita a 1/12 din ultimul buget 
aprobat, cu exceptia pldtilor aferente actiunilor §i obiectivelor de 

investitii noi, pentru o perioadd de 45 de zile de la data expirdrii 
termenului de depunere."'
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Independent de cele de mai sus, propunerea nu respecta normele 

de telinica legislativa nici sub aspect terminologic, intrucat nici 
reglementarea primara si nici propunerea legislativa de modificare a 
acesteia nu prevad detalii referitoare la notiunea de „contract de 

finantare”, iar pentru evitarea oricarui echivoc, propunerea legislativa 
ar trebui sa contina detalii sau referiri la termenul vizat, ori eventual o 

norma de trimitere la un alt act normativ incident, in cuprinsul caruia sa 

fie definita notiunea de „contract de finantare”.
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dO^DEVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 44/31 ian. 2000O.G. nr. 46/2000
Ordonanta privind declararea Complexului "Memorialul Revolupei - Decern brie 1989" din municipiul 
Timisoara ansamblu de interes nalionai

aprobata cu modificari prin M. Of. nr. 368/8 aug. 2000L. nr. 152/2000

1 modificari prin L. nr. 152/2000 M. Of. nr. 368/8 aug. 2000
Lege pentru aprobarea Ordonanjei Guvernului nr. 46/2000 
privind declararea Complexului Memorialul RevoluJIei - 
Decembrie 1989 din municipiul Timisoara ansamblu de interes 
national

elimina asterixul de la art. 2
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