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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a fost 
sesizată, spre dezbatere ș i avizare, cuProiectul de legeprivind desfiinţarea 
Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,trimis cu  adresa  nr. PL x 
287 din 28 iunie  2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/660 din 7 septembrie 2021. 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constitu ția României, republicată 
și ale art. 92 alin. (9) pct.1din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul a adoptatproiectul de lege în ședința din data de 22 iunie 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat negativinițiativa legislativă cu avizul nr. 

323 din 17 mai 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în ședinț a desfășurată în sistem 
mixt (fizic/online) din data de 30 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Institutului 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) şi abrogarea Legii 
nr.556/2004. Iniţiativa legislativă prevede ca, în ceea ce priveşte patrimoniul 
IRRD (reprezentând drepturile, obligaţiile, contractele, acordurile şi litigiile 
instituţiei, bunurile mobile, inclusiv arhiva, bunurile aflate în administrarea 
sau, după caz, proprietatea acestuia), acesta să fie transferat către Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER), instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al 
Guvernului, pe baza unui protocol de predare-preluare, care urmează a fi 
încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, între 
institutul care se desfiinţează, pe de o parte, şi Secretariatul General al 
Guvernului şi IICCMER, pe de altă parte, şi pe baza situaţiilor financiare 
întocmite în conformitate cu dispoziţiile art.28 alin.(11) din Legea contabilităţii 
nr.82/1991. De asemenea, se prevede ca personalul IRRD, aflat în funcţie la 
data desfiinţării acestuia, să fie preluat şi încadrat, în limita numărului maxim 

florica.manole
Conf cu originalul



de posturi aprobate pentru IICCMER, urmând a beneficia de drepturile 
salariale acordate pentru categoriile de funcţii din cadrul IICCMER, potrivit 
legii. Totodată, obligaţiile privind raportările financiare aferente ultimei 
perioade fiscale pentru care IRRD datorează astfel de raportări, urmează a 
preluate de Senatul României. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive,avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum și avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, 
cu majoritatede voturi, avizarea favorabilăa Proiectului de Lege privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

În raport de obiectul și conț inutul reglementării, proiectul de lege face 
partedin categoria legilor ordinare.  
 
 
                 PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
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