
   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 13. 12. 2006 
Nr. P.l.x- 924 

 
 
 
 
 
 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1990 

pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1990 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările ulterioare, trimisă cu adresa nr. P.l.x-924 din 4 
decembrie 2006, înregistrată  sub nr. 31/1458 din 5 decembrie 2006. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 29.XI. 2006. 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 13 
decembrie 2006. 
 Membrii comisiei au examinat propunerea  legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.784 din 
5.06.2006, precum  şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr.1920/ D.P.S.G./21.06.2006.  
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În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative, avându-se în vedere că iniţiatorii   nu 
precizează  sursele de finanţare din care urmează a fi suportate cheltuielile  
bugetare pe care le presupune aplicarea măsurilor preconizate, aşa cum 
prevăd în mod expres art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, 
precum şi  art. 15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare.     
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