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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înfiinţarea 

Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, modificările și completările ulterioare , Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 17 decembrie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, precum și avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La prezentul proiect de Lege, au fost depuse următoarele amendamente: 
 
1. La articolul 4, după litera b) a articolului (5) se introduc două noi 

litere, litera c) și d), cu următorul cuprins:  
„c) cei care au fost angajați ai instituțiilor de forță MAI, DSS, CIE, 

MApN, Gărzi patriotice sau instituții din subordinea acestora; 
d) cei care în Decembrie 1989 nu aveau împlinită vârsta de 16 ani.”  
 
2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 30, 

exclusiv Secretarul general și directorul general. ” 



 
3. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV cu 

următorul cuprins: 
„Art. IV.- Imobilul situat in București, str. C.A Rosetti nr. 33, sector 2, 

va trece din domeniul privat al statului, Regia Autonoma – Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat, în domeniul public al statului și în 
administrația Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.” 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Iulia Cazan 
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