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În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr.PLx 129/2015 din 2 martie 
2015, înregistrat sub nr.4c-11/268, respectiv nr.4c-7/147. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 25 februarie 2015. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului 
nr. 800 din 8 iulie 2014. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2094/22.10.2014, nu 
susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat favorabil propunerea legislativă în şedinţa din 10 martie 2015.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege în 
şedinţa din 17 martie 2015.  

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din 
motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
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măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unei noi 
categorii de beneficiari, respectiv urmaşii luptătorilor anticomunişti, care sunt soţul 
supravieţuitor şi părinţii celui decedat. De asemenea, se propune 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 şi completările ulterioare, cu o prevedere potrivit căreia indemnizaţie 
lunară prevăzută la art.5 alin.(1) şi (2) din acest act normativ să se acorde şi părinţilor 
beneficiarilor decedaţi. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii celor două comisii au discutat proiectul de lege în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din  6 octombrie 2015.  La dezbateri a participat, în conformitate 
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 
Cornelia Velicu, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 
membri ai comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat această iniţiativă 

legislativă în şedinţa din 23 noiembrie 2015. Conform listei de prezenţă, la şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 
26 membri ai acesteia.   

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
În urma examinării ini ţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 

Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum şi a opiniilor 
exprimate în cadrul celor două Comisii, acestea propun Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 
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- nu se justifică extinderea categoriilor de beneficiari ai prevederilor 
acestor acte normative, acestea fiind reglementate ca drepturi reparatorii recunoscute 
intuitu personae, deci numai în considerarea calităţii de luptător în rezistenţa 
anticomunistă, respectiv de persoane persecutate pe motive politice beneficiare ale 
prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990. 

- în ceea ce priveşte drepturile patrimoniale acordate beneficiarilor, 
reglementate prin trimitere la acte normative speciale, părinţii persoanelor 
îndreptăţite la măsuri reparatorii în natură sau, după caz, prin echivalent, pentru 
bunurile confiscate, pot beneficia de aceeaşi formă de reparaţie, dar nu în virtutea 
calităţii lor de părinţi, ci numai probând calitatea de moştenitori ai proprietarilor 
bunurilor confiscate. 
 

 
 
                PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
            Bogdan Liviu CIUCĂ                             Adrian SOLOMON                  

 
                                                  
 
 
                    SECRETAR,                                            SECRETAR,                                        

                  Sorin Constantin STRAGEA                       Mihăiţă GĂINĂ 
   
 
  
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Roxana David      Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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