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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă și Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie asupra Cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României 

asupra Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 

privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, transmisă 

cu adresa nr.  PL-x 15/2020 şi înregistrată la Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă cu nr. 4c-12/259/14.10.2020. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, Legea face parte din 

categoria legilor organice.  
 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Diana Adriana TUȘA 

PREŞEDINTE, 

Cristian-George SEFER 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
CULTURĂ,ARTE,MIJLOACE DE 
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Nr. 4c-12/ 259 
Bucureşti, 03.11.2020 

COMISIA PARLAMENTARĂ A 
REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 
1989 
 
Bucureşti, 03.11.2020 

 

R A P O R T  C O M U N    

privind Cererea de reexaminare formulată de Președintele României 
asupra  Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din 
Decembrie 1989 (PLx 15/2020) 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă și Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie au fost sesizate cu Cererea de reexaminare a Președintelui României 
asupra  Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 
privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,  
transmisă cu adresa nr. PL-x 15/2020 şi înregistrată la Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă cu nr. 4c-12/259/14.10.2020.  

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 și abrogarea Legii nr. 556/2004 privind 
înființarea acestui institut. 
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Legea, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre promulgare 
Preşedintelui României la data de 18 iunie 2020.  

În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi având în 
vedere competenţa exclusivă a Parlamentului, Preşedintele României a solicitat 
reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 
1989. 
 În motivarea cererii se arată că ”soluția adoptată de Parlament în sensul 
respingerii ordonanței de desființare a Institutului Revoluției Române din 
Decembrie 1989 trebuie reanalizată, în condițiile în care acest institut și-a dovedit 
de-a lungul timpului ineficiența. În acest sens, se apreciazăfaptul că soluția 
legislativă de aprobare prin lege a OUG nr. 91/2019 ar fi în total acord cu 
prerogativele de control parlamentar conferite de legiuitorul constituant 
Parlamentului, ceea ce implică maximă responsabilitate în analiza activității unor 
asemenea instituții. Din această perspectivă, decizia de a remedia cheltuirea 
ineficientă de fonduri publice prin desființarea instituțiilor care nu servesc scopului 
pentru care acestea au fost create reprezintă nu numai o atitudine consonantă cu 
rolul conferit Parlamentului prin Legea fundamentală – aceea de organ 
reprezentativ suprem al poporului român – ci și o probă de atașament al 
parlamentarilor, în exercitarea mandatului, față de interesele cetățenilor, precum și 
o dovadă de autentică moralitate. 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 556/2004, Institutul a avut ca obiect de activitate 
„analiza științifică a premiselor, desfășurării și efectelor - în plan politic, economic 
și social - ale Revoluției române din decembrie 1989, în scopul realizării unei 
imagini documentate, obiective și cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal 
din istoria contemporană a țării noastre”. Cu toate acestea, în perioada în care a 
funcționat - până la desființarea sa prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
91/2019, la data de 31 decembrie 2020 - această instituție nu a acționat în vederea 
atingerii scopului și misiunii pentru care a fost înființată. Mai mult, nu numai că 
Institutul nu a reușit să își demonstreze utilitatea, ci a generat, prin activitatea sa și 
contrar obiectivului său stabilit prin lege, numeroase tensiuni și controverse în 
spațiul public. Toate aceste aspecte, precum și cele privind unele deficiențe în 
cheltuirea fondurilor publice, denotă că orice demers în vederea menținerii 
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funcționării acestui institut ar fi de natură să afecteze însuși scopul pentru care 
acesta a fost creat, potrivit legii.” 

 

   

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisiile au dezbătut Legea 

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind 

desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 în şedinţe 

separate. 

Comisia pentru cultură, arte, muijloace de informare în masă a dezbătut 
cererea de reexaminare a Legii în şedinţa din data de 3 noiembrie 2020. 

 
Din numărul total de 16 de membri ai Comisiei au participat la şedinţă  10 

deputaţi. 

Membrii Comisiei au analizat cererea de reexaminare și au hotărât, 
admiterea Cererii de reexaminare formulată de Președintele României.  
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât,  cu unanimitatea voturilor 
parlamentarilor prezenți, admiterea Cererii de reexaminare a Președintelui 
României și, în consecință,  întocmirea unui raport preliminar de adoptare a Legii  
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind 
desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, cu amendamente 
prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

Comisia parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 a dezbătut 
cererea de reexaminare a Legii în şedinţa din data de 3 noiembrie 2020. 

Membrii Comisiei au analizat cererea de reexaminare și au hotărât, 
admiterea Cererii de reexaminare formulată de Președintele României. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât,  cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, admiterea Cererii de 
reexaminare a Președintelui României și, în consecință,  întocmirea unui raport 
comun de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 
1989, cu amendamente prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezentul 
raport. 

 
 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, Legea face parte din 
categoria legilor organice.  

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,  

Diana Adriana TUȘA 

 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 

 

PREŞEDINTE,                                 

Cristian-George SEFER 

SECRETAR, 

Dan-Răzvan RĂDULESCU 
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 Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
     

Nr. 
crt. 

Forma transmisă la promulgare Text  adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE pentru respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 91/2019 privind desființarea 
Institutului Revoluției Române din 
Decembrie1989 

LEGE pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 91/2019 privind 
desființarea Institutului Revoluției 
Române din Decembrie1989 

Rezultatul votului. 

2 Articol unic.- Se respinge Ordonanța 
de urgență a Guvenuluinr. 91 din 30 
decembrie 2019 privind desființarea 
Institutului Revoluției Române din 
decembrie 1989, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1059 din 31 decembrie 
2019. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvenului nr. 91 din 30 
decembrie 2019 privind desființarea 
Institutului Revoluției Române din 
decembrie 1989, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1059 din 
31 decembrie 2019. 

 

       


