
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILORSENATUL

LEGE
privind inHintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din

Decembrie 1989

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. -(l)Prezenta lege are caobiect de reglementareinfiin|area Muzeului National 
al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989, denumit in continuare Muzeul, 
institu^ie publica de importan^a na|ionala, cu personalitate juridica, aflata in 

subordinea Ministerului Culturii.
(2)Infiinlarea §i organizarea Muzeului se supun prevederilor Legii muzeelor §i a 

colec^iilorpublice nr. 311/2003, republicata, Ordonan|ei de urgenfa a Guvemului nr. 
189/2008 privind managementul institupilor publice de cultura, aprobata cu 

modificari §i completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, §i Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naponal 
mobil, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. 2.-(l)Muzeul are ca obiectiv prezentarea realitaplor viepi politice, social- 

economice 5i culturale din Romania in perioada 1945-1989, cu scopul informarii 
obiective a publicului asupra abuzurilor, crimelor §i torturilor exercitate asupra 

oponenplor regimului comunist. Viitorul muzeu va da expresie omagiului luptei 
poporului roman pentru atingerea aspiratiilor sale de libertate, demnitate si 
democratic, ca schimbare istorica circumscrisa evenimentelor similare care au avut 
loc, in aceeasi perioada, in Europa Centrala si de Sud-Est; isi propune sa creasca 

interesul publicului pentru istoria recenta a Rom^iei si sa fie o reala sursa de
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informare si educatie pentru generatiile tinere. Infiintarea acestei institutii muzeale 

de importanta nationala la Timisoara se doreste a fi, in acelasi timp, o valoroasa 

recunoastere a rolului determinant jucat de timisoreni in zorii razboiul cu unul dintre 

cele mai atroce regimuri represive din Europa si din lume.

(2)Tema muzeului va fi centrata pe evenimentele Revolutiei din decembrie 1989, 
inceputa la Timisoara in data de 16 decembrie §i, in acest context, se va avea in 

vedere prezentarea atat clasica, cat si virtuala a acelor momente dramatice, de 

importanta istorica deosebita pentru Romania. Muzeul va adaposti exponate 

(obiecte, documente), aducand totodata in fata vizitatorului, prin intermediul 
realitatii virtuale, principalele etape temporale si spatiale ale evenimentului, asa cum 

acesta s-a desfasurat in intreaga tara.

(3)Muzeul va indeplini toate functiile corespunzatoare organizatiilor muzeale - 

constituirea colectiilor muzeale proprii, potrivit specificului sau de activitate, 
colectarea, cercetarea, documentarea, inventarierea, conservarea, restaurarea si 
punerea in valoare a bunurilor culturale detinute, prin programe adresate publicului 
larg.
In acelasi timp, Muzeul se va pozi|iona in mediul cultural, educational si social 
romanesc drept o institutie dinamica si modema, care, prin modalitatea de organizare 

si complexitatea ofertei culturale, sa fie interactiva si activa in spatiul public si sa se 

sincronizeze tendintelor actuale din muzeologia contemporana.
Experienta de vizitare a Muzeului se va caracteriza prin dinamism, utilizarea noilor 

tehnologii digitale in structura muzeotehnica de baza, modemitatea manifestata in 

solutiile de spatializare si design, claritatea tehnicilor curatoriale utilizate in 

amenajarea expozitiei permanente si a celor temporare.
Expozitia permanenta va aborda un ton deschis si obiectiv, atat in transmiterea 

informatiilor, cat si in formulele de design implementate si va trebui ca, in final, sa 

fie perceputa ca o experienta complexa. Va viza stiluri diferite de invatare, astfel 
incat vizitatorul sa fi dobandit, la sfarsitul vizitei, cunostinte despre istoria Revolutiei 
anticomuniste.

(4)Patrimoniul Muzeului se constituie din colecfii de piese §i documente realizate in 

colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului §i Memoria
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Exilului Romanesc, precum §i in colaborare cu alte institu^ii publice, din piese 

provenind din transferuri, dona^ii §i achizi|ii, conform legii.

(5)Organizarea §i func^ionarea Muzeului se desfa§oara in conformitate cu 

regulamentul de organizare §i flinc^ionare, precum §i cu regulamentul de ordine 

interioara, avizate de Comisia Na^ionala a Muzeelor §i Colec|iilor §i aprobate prin 

ordin al ministrului culturii.

Art. 3.-Activitatea Muzeului este fmantata din subven|ii de la bugetul de stat, prin 

Ministerul Culturii, §i din venituri proprii provenite din activitati specifice, dona^ii 
§i sponsorizari.

Art. 4.-in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Culturii va elabora proiectul de hotarare privind infiinfarea Muzeului National al 
Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989, ce va fi adoptata de Guvem §i 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Aceasta Lege a fast adoptatd de Camera Deputatilor in sedinta sa din data 

.........cu respectarea prevederilor art. 75 si 16 din Constitutia Romdniei.de

Presedintele Camerei Deputafilor, Ion-Marcel Ciolacu

Aceastd Lege a fast adoptatd de Camera Deputatilor in sedinta sa din data de ... 
.........cu respectarea prevederilor art. 75 ^i 76 din Constitufia Romdniei.

Presedintele Senatului, Florin Vasile Citu
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