CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă
şi protecţie socială
14 octombrie 1997
360
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu
privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi
pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomunistă din
decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989.
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la
îmbunătăţirea protecţiei sociale a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au
decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomunistă din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele
revoluţionare din decembrie 1989, în şedinţa din 30 septembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu
următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Articolul ( textul iniţial)
Titlul
Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997
cu privire la îmbunătăţirea
protecţiei sociale pentru persoanele
care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de muncă şi pentru
urmaşii celor care au decedat, ca

Amendamentul propus
(autorul)
(Text adoptat de comisie)
Comisia a propus următorul
titlu al legii :
“Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 42/1997 cu
privire la îmbunătăţirea
protecţiei sociale a persoanelor
care şi-au pierdut total sau
1

Motivare
Pentru corelare cu titlul Legii nr.
42/1990 , actul normativ pe care îl
modifică Ordonanţa de urgenţă nr.
42/1997
_ s-a eliminat cuvântul
”anticomunistă”
_ s-a eliminat sintagma “ori în legătură
cu evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989”
Ordonanţa are ca obiect măsuri de

urmaşii celor care au decedat, ca
urmare a participării la lupta pentru
victoria Revoluţiei anticomuniste din
decembrie 1989 ori în legătură cu
evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989.

2.

3.

care şi-au pierdut total sau
parţial capacitatea de muncă şi
pentru urmaşii celor care au
decedat, ca urmare a participării
la lupta pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989”

Autori: deputaţii Valentin Adrian Iliescu şi
Stanca Teodor
Articol unic.-_ Se aprobă Ordonanţa _Comisia propune următorul text al
de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 Articolului unic
cu privire la îmbunătăţirea
protecţiei sociale pentru persoanelor “Articol unic- Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 42/1997 cu privire la
care şi-au pierdut total sau parţial
îmbunătăţirea protecţiei sociale a
capacitatea de muncă şi pentru
persoanelor care şi-au pierdut total sau
urmaşii celor care au decedat, ca
parţial capacitatea de muncă şi pentru
urmare a participării la lupta pentru
victoria Revoluţiei anticomuniste din urmaşii celor care au decedat, ca urmare a
participării la lupta pentru victoria
decembrie 1989 ori în legătură cu
Revoluţiei din decembrie 1989, publicată
evenimentele revoluţionare din
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
decembrie 1989, publicată în
nr. 153 din 14 iulie 1997, cu următoarele
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificări:”
următoarele modificări:
Autori: deputaţii Valentin Adrian Iliescu şi
Stanca Teodor
La punctul 1 din Legea de aprobare a
1. La articolul 1, partea introductivă Ordonanţei, Comisia propune următorul
va avea următorul cuprins:
text :

2

protecţie socială care să fie finanţate
din bugetul statului şi nu alte
modificări ale Legii nr. 42/1990

Pentru corelare cu titlul Legii nr.
42/1990
_ s-a eliminat cuvântul
”anticomunistă”
_ s-a eliminat sintagma “ori în legătură
cu evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989”

Art.1.- Începând cu data de 1 iulie
1997, pensia pentru persoanele care
beneficiază de prevederile Legii nr.
42/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 198
din 23 august 1996, se va numi
“indemnizaţie reparatorie” şi va avea
următoarele valori

“1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1.-(1) Începând cu data de 1 iulie
1997 , persoanele care şi-au pierdut total
sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii
celor care au decedat ca urmare a
participării la lupta pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989 ori în
legătură cu evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989 au dreptul la următoarele
indemnizaţii reparatorii, la care se adaugă
pensia su[plimentară ,după caz, dacă
pensia calculată, potrivit legii, pentru
accident de muncă sau în timpul
îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti
nu este mai mare:
- indemnizaţie reparatorie gradul I de
invaliditate
915.000
_ indemnizaţie reparatorie gradul II de
invaliditate
777.750
_ indemnizaţie reparatorie gradul III de
invaliditate
549.000
_ indemnizaţie reparatorie pentru fiecare
urmaş
366.000
(2) Începând cu 1 octombrie 1997
indemnizaţia reparatorie se stabileşte în
număr de salarii medii brute pe total
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-Pentru a circumscrie situaţiile în care
se acordă indemnizaţia reparatorie s-a
reformulat alin. (1) şi s-a avut în
vedere faptul că art. 9 din Legea nr.
42/1990 se abrogă ;
- S-a introdus alin.(2) ,nou, pentru
corelare cu alte proiecte de lege
adoptate de Guvern;
- S-a introdus alin.(3) nou, pentru
precizie în aplicare.

economie după cum urmează:
_ indemnizaţie reparatorie gradul I de
invaliditate
1,4
_ indemnizaţie reparatorie gradul II de
invaliditate
1,2
_ indemnizaţie reparatorie gradul III de
invaliditate
0,85
_ indemnizaţie reparatorie urmaşi
o,70.
(3) Prevederile din Legea nr.3/1977 privind
pensiile de asigurări sociale de stat şi
asistenţa socială, referitoare la plata,
suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor,
se aplică în mod corespunzător şi
indemnizaţiilor reparatorii stabilite potrivit
prezentului articol.”

4.

2. Articolul 2 va avea următorul
cuprins:
Art.2. Indemnizaţia lunară, acordată
persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, pentru însoţitor, potrivit
Legii nr.42/1990 republicată, se
stabileşte la 134.000 lei.

Autor : deputat Valentin Iliescu
La pct.2 din legea de modificare a
ordonanţei Comisia propune următorul
text al articolului 2
“ 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“Art.2-.(1) Indemnizaţia lunară, acordată
persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, prevăzute la art.1 din prezenta
Ordonantă de urgenţă, se stabileşte la
134.000 lei.
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-Cuprinsul art.2 a fost reformulat
pentru a fi corelat cu prevederile
întregii ordonanţe aşa cum a fost
adoptată de Comisie.
-S-a introdus alin. (2) nou pentru
corelare cu alte proiecte de lege
adoptate de Guvern

(2) De la data de 1 octombrie 1997
indemnizaţia lunară ,prevăzută la alin.(1)
se stabileşte în număr de salarii medii
brute pe total economie după cum
urmează:
o,20.”
5.

6.

Pct.3 din proiecul de Lege de
aprobare a ordonanţei astfel cum a
fost adoptat de Senat:

Autor: deputat Valentin Adrian Iliescu
La pct. 3 din proiectul de lege de
modificare a ordonanţei adoptat de Senat
Comisia propune următoarele:

3. Articolul 3 va avea următorul
cuprins:
“Art.3. Suma lunară acordată
părinţilor eroilor martiri, potrivit
art.13 din Legea nr. 42/1990
republicată, se stabileşte la 366.000
lei”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
“ Art.3- (1) Suma lunară acordată
părinţilor eroilor-martiri se stabileşe la
366.000 lei .
(2) De la data de 1 octombrie 1997 suma
lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte
în număr de salarii medii brute pe total
economie după cum urmează :
0,70.”
Autor: Deputat Valentin Iliescu
Comisia propune introducerea unui nou
articol după art. 4 numerotat art.5 cu
următorul cuprins:
“ Art.5.- _ Articolele 9 şi 13 din Legea
nr. 42/1990 , republicată , se abrogă.”
Autor : deputat Valentin Iliescu
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S-a reformulat întregul conţinut al
articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 42/1997 deoarece abrogându-se în
finalul legii de aprobare a ordonanţei
articolul 13 din Legea nr. 42/1990 era
necesar să se precizeze în ce condiţii
se acordă părinţilor eroilor-martiri
aceste drepturi şi anume fără nici o
legătură cu dreptul de pensie al acestor
persoane. Suma lunară acordată
părinţilor de eroi martiri fiind legată
numai de faptul că şi-au pierdut
copilul în Revoluţie.
-În ceea ce priveşte introducerea
alineatului (2) aceasta a fost necesară
pentru corelare cu întreaga lege şi cu
alte acte normative adoptate de
Guvern
- Prin articolele 1 -3 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 42/1997 astfel cum au
fost reformulate de către Comisie, se
înlocuiesc practic prevederile
articolelor 9 şi 13 din Legea nr.
42/1990, republicată, de aceea a fost
necesar să fie abrogate

PREŞEDINTE
Valentin Adrian Iliescu

SECRETAR
Teodor Stanca

\
Întocmit,
Jeniţa Naidin, expert parlamentar
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