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RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. 
PLx 403/2016 din 17 septembrie 2018, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul scutirii de la plata impozitului pe terenul agricol din intravilan şi din 
extravilan, precum şi pe clădirile de locuit, pentru beneficiarii acestui act normativ. De asemenea, se propune 
completarea art.61 cu un nou alineat, în sensul ca dovedirea calităţii de persoană persecutată să se poată realiza şi 
prin declaraţii de martori în formă autentică notarială.  

Bucureşti, 19 septembrie 2018 
Nr. 4c-9/720 



2 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 748 în data de 

10 0ctombrie 2017. 
 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 
• dl Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege 
cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 

   PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
   Adrian Solomon       Violeta Răduţ 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise: 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 
 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.   
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice. 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
 
 
Pentru corelare cu 
amendamentele propuse. 

2.   
Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 
privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 
31 august 1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările 

 
Art.I. -  Articolul 61 din Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 
1945 din motive etnice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

nr.426 din 31 august 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.61. - Dovedirea situaţiilor prevăzute 
la art.1 se face de către persoanele 
interesate, cu acte oficiale eliberate în 
termen de 30 de zile, la cerere, de 
către organele competente, iar în cazul 
în care aceasta nu este posibil, prin orice 
mijloc de probă prevăzut de lege.” 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura 
celeritatea soluţionării 
cererilor. 

3.   
1. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă 
literă, lit.i), cu următorul cuprins: 
„i) scutirea de la impozitul pe terenul agricol din 
intravilan şi din extravilan, precum şi pe clădirile de 
locuit.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Potrivit prevederilor 
art.456 alin.(1) lit.s) şi 
art.464 alin.(1) lit. s) din 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
sunt acordate deja scutiri 
de la plata impozitului pe 
clădire, respectiv de la 
plata impozitului pe terenul 
aferent clădirii, pentru 
beneficiarii Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1999, 
aprobată cu modificări şi 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

completări prin Legea 
nr.189/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4.   
2. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care dovedirea situaţiilor prevăzute 
la art.1 se face prin martori, declaraţiile acestora 
trebuie să îmbrace forma autentică notarială.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Proba prin declaraţia cu 
martori pentru dovedirea 
calităţii de beneficiar este 
deja acceptată şi 
reprezintă unul din 
mijloacele de probă 
prevăzute de lege. 

5.   
__ 

 
Art.II. – (1) Se aprobă exonerarea de la 
plată a sumelor reprezentând 
indemnizaţii acordate în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, sume considerate 
a fi încasate necuvenit şi pe care 
beneficiarii trebuie să le restituie drept 
consecinţă a constatării, prin decizie, de 
către Casa de pensii a municipiului 
Bucureşti sau casele judeţene de pensii 

 
Pentru a veni în sprijinul 
persoanelor beneficiare 
cărora li s-au constituit 
debite ca urmare a unor 
greşeli admnistrative. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

ori alte instituţii cu atribuţii de control, a 
unor prejudicii. 
 
(2) Sumele recuperate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, ca 
urmare a deciziilor prevăzute la alin.(1), 
nu se restituie. 
 
(3) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, încetează plata de către beneficiari 
a sumelor reprezentând indemnizaţii 
acordate potrivit alin.(1), pentru care 
Casa de pensii a municipiului Bucureşti 
sau casele judeţene de pensii ori alte 
instituţii cu atribuţii de control au 
constatat că au fost acordate cu crearea 
de prejudicii, precum și orice formă de 
recuperare a acestora. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
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