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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea
Decretului-lege nr. 118/1990 pentru 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 prozonieri
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990
pentru 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 prozonieri în şedinţa din 29 octombrie 1997 şi în şedinţa din 19 noiembrie 1997 propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.
0

1.

Articolul
(textul iniţial)
1
Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretuluilege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinatate ori constituite în prozonieri

Amendamentul propus
(autorul)
2
Comisia propune următorul titlu al legii de aprobare a
ordonanţei:
“Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretuluilege 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 prozonieri”

Motivare
3
S-a înlocuit cuvântul “pentru” cu cuvântul
“privind” pentru a se respecta titlul actului
normativ modificat şi completat de
Ordonanţă.

.

Autor: deputat Teodor Stanca

1

Comisia propune introducerea unui punct nou
numerotat punctul 1 al Articoului unic din legea de
aprobare a Ordonanţei, după cum urmează:

2.

1. Preambulul Articolului I va avea următorul cuprins:
“Art.I.- Decretul -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 străinatate ori constituite în
prozonieri, republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 209 din 3 septembrie 1996, se modifică şi se
completează după cum urmează:”
Autor: deputat Teodor Stanca
.

3.

1. La articolul I punctul 1 articolul 3 alineatele (1) şi (2) vor
avea următorul cuprins:
“(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la
art.1 alin.(1) lit.a) şi b) şi alin.(2) au dreptul cu începere de
la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunară de 60.000 lei
pentru fiecare an de detenţie, deportare în străinătate sau
prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.”
(2) Persoanele care s-au aflat într-una din situaţiile
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c), d) şi e) au dreptul, cu
începere de la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunară de
30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în
spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu sau de
strămutare în alte localităţi, indiferent dacă sunt sau nu
pensionate.”

Comisia propune :
3. La articolul I punctul 2, articolul 3 va avea următorul
cuprins:
“(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la
art.1 alin.(1) lit.a) b) şi e) şi alin.(2) au dreptul cu începere
de la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunară de 60.000 lei
pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi,
deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt
sau nu pensionate.”
(2) Persoanele care s-au aflat într-una din situaţiile
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) şi d) au dreptul, cu
începere de la 1 august 1997, la o indemnizaţie lunară de
30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în
spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu indiferent
dacă sunt sau nu pensionate.
(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor
indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează
prin hotărâre de Guvern, odată cu indexările aplicate
pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat.

1. Prin pct.1 din legea de aprobare a
ordonanţei nou introdus s-a îndreptat o
eroare de acord gramaticalDecretul-lege a fost “republicat” nu
“republicată”
restul punctelor articolului unic din
legea de aprobare a ordonanţei se
renumerotează
2. Cuprinsul punctului 1 al articolului unic
din legea de aprobare text Senat se
regăseşte într-o nouă formulare şi
renumerotat ,ca punct 3 , la poziţia 4 din
prezentul Raport.

- s-a propus ca punctul 1 din legea de
aprobare text Senat să devină punctul 3
prin
renumerotare,
s-a
reformulat
cuprinsul articolului 3 din Decretul - lege
nr. 118/1990 iar punctul 1 din articolul I
din ordonantă a devenit prin renumerotare
punctul 2.
- s-a eliminat alin.(4) de la art.3, textul a
fost preluat şi se regăseşte într-o nouă
formulate
la pozitia 6 din prezentul
raport, unde s-a reformulat întregul articol
6 din D-L. Nr. 118/1990

Autori: deputaţii Valentin Iliescu şi Stanca Teodor
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4.

2. La articolul I punctul 2, articolul 4 alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
(1) Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau
exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale
psihiatrice, deportaţi sau prizonieri are dreptul la o
indemnizaţie lunară de 60.000 lei neimpozabilă, dacă
ulterior nu s-au recăsătorit.

Comisia propune:
4. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
(1) Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi
sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în
spitale psihiatrice, deportaţi sau prizonieri are dreptul la o
indemnizaţie lunară de 60.000 lei neimpozabilă, dacă
ulterior
nu s-a recăsătorit.

- pct.2 din legea de aprobare a ordonanţei
devine prin renumerotare pct.4 cu
înlocuirea
lui “ s-au” cu “s-a”
S-a îndreptat o eroare de acord gramatical
- Punctul 2 al articolului I din ordonanţă a
devenit prin renumerotare punctul 3

Autor : deputat Stanca Teodor
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5.

Comisia propune:
“5. La articolul I punctul 4, articolul 6 va avea următorul
cuprins:
Art.6- (1) Persoanele aflate într- una din situaţiile
prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi
taxelor locale precum şi de plata impozitului pe salariu.
(2) De asemenea, persoanele aflate într- una din situaţiile
prevăzute la art.1 vor beneficia de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi
prioritar, atât în tratament ambulatoriu cât şi pe timpul
spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în
comun aparţinând unităţilor cu capital de stat, ( autobuz,
troleibuz, tramvai, metrou)
c) şase călătorii dus-întors gratuite, anual, pe CFR, cu
clasa I ;
d) şase călătorii dus-întors, gratuite anual, pe mijloacele
de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la
localitatea de domiciliu la reşedinţa de judeţ, pentru
persoanele care nu au posiibilitatea să călătorească pe
calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune
balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi
televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic precum şi
scutire de plata taxei de abonament.
h) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

introducerea unui punct nou, al legii de
aprobare a ordonanţei numerotat 5
- La artocolul I din ordonanţă
introduce un punct nou, numerotat 4

se

- s-a reformulat articolul 6 din Decretullege nr.118/1990 pentru a aduce drepturile
conferite prin Decretul-lege nr. 118/1990
la nivelul celor prevăzute în Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război

(3) De drepturile prevăzute la alin.(2) beneficiază şi
persoanele prevăzute la art.4.
Autori: deputaţii Teodor Stanca şi Bruck Horst-Werner
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6.

Comisia propune:
“6. La artocolul I punctul 5,articolul 7 va avea următorul
cuprins:
Art.7 -Persoanele prevăzute la art.1 beneficiază :
a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei
locuinţe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea prin unităţile CEC, de credite
avantajoase, pentru cumpărarea, construirea sau repararea
de locuinţe proprietate personală. Acordarea creditului se
va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/
1996.”
Autor: deputat Teodor Stanca

introducerea unui punct nou, al legii de
aprobare a ordonanţei numerotat 6
La articolul I din ordonanţă
se
introduce punct nou, numerotat 5 restul
punctelor de renumerotează.
Pentru a aduce drepturile conferite prin
Decretul-lege nr. 118/1990 la nivelul
celor prevăzute în Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război
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7.

3. La articolul I punctul 3, articolul 10 va avea următorul
cuprins:
Art.10.- Prevederile art. 1-7 din prezenta lege se aplică,
după caz, de conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei
în cauză, de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială
sau de consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru
aplicarea Decretului - lege nr. 118/1990, emise până la data
de 30 iulie 1997.

Comisia propune :
“7. La articolul I punctul 6 va avea următorul
“Art.-10 (1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art.1 se
face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale
eliberate de organele competente , iar în cazul în care nu
este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de
lege.
(2) Prevederile art.1-7 se aplică, după caz, de către
conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză,
de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială
sau de către consiliile locale, pe baza horărârilor comisiilor
pentru aplicarea Decretului - lege nr. 118/1990, emise
până la data de 31 iulie 1997.
(3) După data prevăzută la alineatul (2) cererile pentru
stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege
se depun la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială
.
(4) Organele prevăzute la alineatul (3) sunt obligate să se
pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile,
printr-o decizie motivată.
(5) Împotriva deciziei, persoana interesată poate face
contestaţie potrivit legii nr. 29/1990 a conteciosului
administrativ.

Comisia propune ca pct.3 din legea de
arpobare a ordonanţei proiect Senat să
devină prin renumerotare pct.7 , iar
punctul 3 din articolul I al ordonanţei
să devină prin renumerotare punctul 6
S-a reformulat articolul 1o pentru a
circumscrie
întreaga problematică a
dovedirii situaţiilor, a depunerii cererilor,
a soluţionării acestor cereri precum şi a
preciza căile de atac în caz de contestaţie

Autor: deputat Karoly Kerekes

6

8.

Comisia propune:
8. La articolul I punctul 7, articolul 11 va avea următorul
cuprins:
“Art.11.- Persoanele care fac dovada prin hotărâre
judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite
profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada cât au fost
persecutate sau urmărite din motive politice vor beneficia
de vechime în muncă pe perioada cât s-au aflat în atare
situaţie”
Autori: deputaţii Karoly Kerekeş şi Teodor Stanca

Comisia propune introducerea unui
punct nou în legea de aprobare a
ordonanţei numerotat 8
şi un nou punct la articolul I din
ordonanţă numerotat 7.
- Comisia a reintrodus articolul 11 (
care fusese abrogat de Ordonanţa de
urgenţă nr. 41/1997)
într-o nouă
formulare
din
următoarele
considerente:
- pentru a exista şi în continuare
reglementare juridică pentru aceste
situaţii.
- s-a reformulat textul art. 11 din
Decretul -lege nr. 118/1990 pentru a
elimina orice ambiguitate în aplicare şi
anume persoanelor aflate într-o
asemenea situaţie să li se acorde numai
vechime în muncă, nu si alte dreptiri
conferite de D-l nr. 118/1990

9.

Comisia propune introducerea unui articol nou în
Decretul Lege nr. 118/1990 numerotat 111 după cum
urmează:
Art.111 .-De prevederile prezentului Decret-lege
beneficiază şi persoanele persecutate din motive politice ca
urmare a participării la Revolta anticomunistă de la Braşov
din 15 noiembrie 1987.
Autori : deputaţii Sorin Lepşa şi Teodor Stanca

Comisia a analizat în şedinţa din 19
noiembrie 1997 propunerea legislativă
privind
acordarea unor drepturi
persoanelor care au fost persecutate politic
ca urmare a participării la Revolta
anticomuinistă de la Braşov din 15
noiembrie 1987 şi a hotărât introducerea
unei prevederi în cuprinsul Decretului lege nr. 118/1990 pentru a marca acest act
de eroism ce a precedat Revoluţia de
decembrie 1989 şi pentru a putea primi
drepturile conferile de acest act normativ
toţi cei îndreptăţiţi.
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10.

4. La punctul 4, articolul 12 va avea următorul cuprins:
Art.12.- (1) Beneficiază de drepturile prezentului Decretlege şi persoanele cu cetăţenie română care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de art.1, chiar dacă au domiciliul în
străinătate.
(2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se face de către
direcţiile generale
de muncă şi protecţie socială cu
consultarea conducerii centrale a Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România- A.F.D.P.R.- şi numai pe bază
de documente prezentate în original din care să rezulte clar
motivele şi perioadele prevăzute la art.1.
(3) Drepturile prevăzute la art.1 pentru persoanele cu
domiciliul în strainatate care se află într-una din situaţiile
respective pot fi solicitate până la 31 decembrie 1997.
(4) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială sunt
obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a
drepturilor prevăzute la alin.(1) în termen de cel mult 60 de
zile, printr-o decizie motivată.
(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face
contestaţie la judecătorie.
(6) Drepturile persoanelor prevăzute la alin.(1) se plătesc
titularului sau mandatarului desemnat de acesta, prin procură
specială, pentru încasarea drepturilor respective, sau la
cererea titularului, se depune în contul său personal deschis
la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la o altă instituţie
bancară.

Comisia propune:
9. La articolul I punctul 8 articolul 12 va avea următorul
cuprins:
Art.12 - (1) Beneficiază de prevederile prezentului decertlege şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
(2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se face de către
direcţiile generale de muncă şi protecţie socială cu
consultarea, după caz, a filialelor judeţene a Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici din România.
(3) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială sunt
obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a
drepturilor prevăzute de prezentul decret- lege, în termen
de 30 de zile, printr-o decizie motivată.
(4) Împotriva deciziei, persoana interesată poate face
contestaţie potrivit legii nr. 29/1990 a conteciosului
administrativ.
(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alineatul (1) se
plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta
prin procură specială pentru încasarea drepturilor
respective sau la cererea titularului se depun în contul său
persolnal deschis la C.E.C. sau la o altă instituţie bancară
cu care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are
încheiată în acest sens convenţie.

Autori: deputaţii
Buzatu

Punctul 4 din legea de aprobare proiect
Senat
a devenit punctul 9 prin
renumerotare, iar punctul 4 din
articolul I din ordonanţă a devenit prin
renumerotare punctul 8.
- s-a reformulat întreg textul articolului 12
astfel:
alin.(1) al art.12 s-a reformulat pentru a
acoperi toate situaţiile din actul normativ.
- s-a reformulat alin.(2) prin precizarea că
vor fi consultate
filialele judeţene a
A.F.D.P.R, pentru a facilita aplicarea
normei legale, s-a eliminat partea finală a
textului alin. (2)
pentru a se asigura
egalitate de tratament între toţi beneficiarii
Decretului-legii nr. 118/1990
- alin.(3) s-a eliminat pentru că nu se poate
limita dreptul de a cere acordarea şi
stabilirea drepturilor instituite la alin.(1)
- la alin.(4) s-a făcut trimitere la Legea nr.
29/1990, decizia respectivă fiind un act
administrativ
- alin. (5) s-a reformulat , de comun acord
cu MMPS, un text asemănător fiind
aprobat de curând de Parlament în
cuprinsul Legii nr. 86/1997.

Karoly Kerekeş Iuliu Furo şi Dumitru
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11.

5. La articolul I punctul 6, articolul 141 , va avea următorul
cuprins:
141 .- Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, prin
oficiile juridice proprii, sunt obligate, atunci când sunt
sesizate sau din proprie initiativă, să verifice drepturile
acordate , până la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe, beneficiarilor Decretului-lege nr.118/1990.

Comisia propune:
10. La articolul I
următorul cuprins:

punctul 10, articolul 141

va avea

Art.141 (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie
socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă,
vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor
Decretului-lege nr.118/1990 până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe.
(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor
legale se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei emisă în condiţiile ali.(1) şi (2) ,
persoana interesată poate introduce contestaţie, în
condiţiile Legii nr. 29/1991 a contenciosului administrativ.
Autori: deputaţii Karoly Kerekes, Ioan Giurescu şi Iuliu
Furo.

Comisia propune :

12.

11. La articolul I punctul 11,
următorul cuprins:

articolul 18 va avea

“Art.18 Drepturile prevăzute de prezentul decret-lege se
acordă de la întăi a lunii următoare depunerii cererii.”
Autori: deputaţii Vasile Stan , Dumitru Buzatu, Teodor
Stanca şi Karoly Kerekeş

13.

-Punctul 5 din legea de aprobare a
devenit prin renumerotare punctul 10;
-Punctul 6 al articolul I din ordonanţă
a devenit prin renumerotare punctul 10
-Punctul 5 al articolului I din ordonanţă,
al cărui cuprins
nu s-a modificat, a
devenit prin renumerotare punctul 9
- S-a reformulat textul art. 141 pentru
acurateţea textului şi pentru motivele de
mai jos:
La alin.(1) S-a eliminat sintagma “ prin
oficiile juridice proprii” deoarece prin lege
se stabileşte numai instituţia abilitată cu
aplicarea actului normativ
La cerea MMPS s-au introdus două
alineate noi (2) şi (3) pentru precizie în
aplicare ( precizarea faptului că se emite o
decizie de revizuite şi cum poate fi aceasta
atacată

6. Art.II va avea următorul cuprins:
Art.II - Articolele 8, 9, 11, 13, 15, 16 şi 17 din Decretul lege nr. 118/1990 se abrogă la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă

Comisia propune:
12. Art.II va avea următorul cuprins:
Art.II - Articolele 8, 9, 13, 15, 16 şi 17 din Decretul -lege
nr. 118/1990 se abrogă la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă

-s-a introdus punctul 11 nou în legea de
aprobare a ordonanţei;
- punctul
6
al articolului I
al
ordonanţei a devenit prin renumerotare
punctul 10;
- s-a reformulat cuprinsul articolului 18
pentru precizie în aplicare şi instituirea
unui regim de egalitate de tratament pentru
toate categoriile de beneficiari ai acestui
act normativ.
punctul 6 din legea de aprobare text
Senat a devenit prin renumerotare
punctul 12.

S-a reformulat cuprinsul art.II din
ordonanţă deoarece nu s-a mai abrogat
art.11 pentru că a fost reformulat.

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

1.

Amendamentul propus
(autorul)
Se propune un nou alin.(3) la art.4, iar alin.(3) să devină
alin.(4)
(3) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin.(1) şi

Motivare
Argumente pentru susţinere:
Pentru
a corecta o omisiune a
Decretului-lege nr. 118/1990.

sotul (soţia) celui decedat în condiţiile arătate în
alineatele precedente, dacă în urma unor presiuni
exercitate asupra sa şi a familiei sale a fost nevoit Argumente pentru respingere:
S-a considerat că nu se poate face
(nevoită) să divorţeze de cel închis, deportat sau
dovada că a fost forţată să divorţeze
prizonier, dacă nu s-a recăsătorit şi poate face dovada
că a conveţuit cu victima până la decesul acesteia.
Autori: deputaţii Teodor Stanca şi Dorin Vataman

PREŞEDINTE,
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

SECRETAR,
TEODOR STANCA
Întocmit
Expert parlamentar
Jeniţa Naidin
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