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RAPORT   
asupra proiectului de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite 

 victimelor regimului totalitar comunist 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în fond, cu proiectul 
de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar 
comunist, trimis cu adresa PL-x 244 din 9 mai 2011, înregistrat sub nr. 31/399 din 11 mai 
2011.    

Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă 
legislativă, în şedinţa din 4 mai 2011. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 27 din 11 ianuarie 2011, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Guvernul prin  punctele de vedere transmise precizează că nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege, în 
şedinţa din 24 mai 2011. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 24 mai 2011. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ proiectul de lege, în 
şedinţa din  1 iunie 2011. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui regim juridic 
distinct în ceea ce priveşte drepturile cuvenite victimelor regimului totalitar comunist, prin 
stabilirea principalelor categorii de drepturi de care beneficiază acestea, precum şi prin 
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modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, precum şi a 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. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a examinat iniţiativa legislativă în 
cadrul mai multor şedinţe. Dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative s-au finalizat în 
şedinţa Comisiei din 4 octombrie 2016 . Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind regimul juridic al drepturilor 
cuvenite victimelor regimului totalitar comunist. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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