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RAPORT
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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa
nr.PLx 144/2018 din 26 martie 2018, cu dezbaterea pe fond 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.885/18.10.2017)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/157/04.04.2018)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr. 120/07.02.2018).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
Decretului-lege nr.118/1990, în sensul reglementării competenţei caselor
judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti de a primi cererile pentru
stabilirea drepturilor, de a stabili şi de a plăti respectivele drepturi,
precum şi de a verifica legalitatea acestora, atribuţii care în prezent se află
în sarcina agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 august
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
- d-l Robert Iulian Stănescu - preşedintele Casei Naţionale de Pensii
Publice
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, din
totalul de 22 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 martie
2018, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată.
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 respingerea
iniţiativei legislative din următoarele considerente:
- trecerea acestei activităţi în sfera de competenţă a caselor
teritoriale de pensii ar avea drept urmare preluarea dosarelor aflate în
arhiva agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, operaţiune
care implică pe de o parte spaţii de care casele teritoriale nu dispun, iar,
pe de altă parte ar implica asumarea responsabilităţii caselor teritoriale de
pensii privind dosarele soluţionate de agenţiile teritoriale pentru plăţi şi
inspecţiei socială;
- preluarea acestei activităţi de la comisiile care funcţionează în
cadrul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială ar spori
atribuţiile stabilite în sarcina caselor teritoriale de pensii, unde volumul
activităţilor este foarte mare raportat la efectivul personalului existent,
periclitând realizarea obiectivelor instituţionale ale acestora referitoare la
furnizarea unor servicii publice de calitate.
PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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