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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea 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 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 130/2015 din 2 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea 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. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.820/14.07.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/269/10.03.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/145/16.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/201/18.03.2015) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2106/22.10.2014). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Decretului-lege nr.118/1990, în sensul majorării cuantumului 
indemnizaţiilor compensatorii ce revin deţinuţilor politici din închisorile 
comuniste, persoanelor persecutate politic sau deportate. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 martie 
2015 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor: 

• d-na Ileana Ciutan - preşedintele Casei Naţionale de Pensii 
Publice  

• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 februarie 

2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aceasta a rămas 
fără obiect ca urmare a adoptării de către Camera Deputaţilor, în data de 
11 martie 2015, a unui proiect de lege care prevede dublarea 
indemnizaţiilor beneficiarilor Decretului-Lege nr.118/1990  
(PLx 596/2014).  

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină  
     

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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