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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 16 iunie 2020 

Nr. 4c-9/764 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi 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, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 632/2019 din 

2 decembrie 2019, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 16 iunie 2020 

Nr. 4c-9/764 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 632/2019 din 2 decembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 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. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990, 
în sensul de a aduce reparaţiile juste, cuvenite pentru suferinţele îndurate de victimele regimului comunist aflate în 
viaţă, care, datorită persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost grav discriminate social şi profesional, ceea ce a 
avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp de 
decenii, în toată perioada comunistă; de asemenea, se are în vedere ca şi urmaşii celor care au fost victime 
dovedite ale regimului comunist să beneficieze de reparaţiile acordate prin Decretul-Lege nr.118/1990 deoarece, 
datorită criteriilor aberante stabilite de regimul comunist, au fost consideraţi ca având „origine nesănătoasă”, 
suferind multe discriminări şi limitări profesionale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.702/13.08.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3986/30.07.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/768/11.12.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/165/10.03.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/1082/12.05.2020) 
• punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice (nr.61240-5/13.08.2019) 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 15 iunie 2020 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Alin Ignat, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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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.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

Lege 
pentru modificarea şi 

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 
 

 
 

Lege 
pentru completarea art.5 din 

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 străinătate ori 

constituite în prizonieri 
 

Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
__ 

 
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 

 
Articol unic. – La articolul 5 
din 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 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.631 din 23 
septembrie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, 
republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.631 din 
23 septembrie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (4) 
se introduc patru noi 
alineate, alin.(5)-(8), cu 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

3.  
Art.4 alin.(2) 
 
(2) Persoanele care s-au aflat 
în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. 
c) şi d) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 200 lei 
pentru fiecare an de internare 
abuzivă în spitalele de 
psihiatrie sau de domiciliu 
obligatoriu, indiferent dacă 
sunt sau nu sunt pensionate. 
 
 
 
 
 

 
1. La articolul 4, alineatul 2 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Persoanele care s-au aflat 
în situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.c) şi d) au dreptul la 
o indemnizaţie lunară egală cu 
350 lei pentru fiecare an 
petrecut în situaţiile respective, 
indiferent dacă sunt sau nu 
sunt pensionate.” 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru evitarea 
paralelismului legislativ, 
având în vedere 
prevederile adoptate în 
raportul comisiei asupra 
plx 225/2020. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

4.  
__ 

 
2. La articolul 5, după 
alineatul (4), se introduc 
patru alineate noi, 
alineatele (5)-(8), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Copiii celui ucis sau 
exterminat în timpul rezistenţei 
armate anticomuniste sau ca 
urmare a participării la 
demonstraţii, răscoale ţărăneşti 
sau alte forme de luptă 
împotriva comunismului, a celui 
executat cu sau făară sentinţe 
de condamnare la moarte 
pentru o infracţiune cu caracter 
politic şi a celui care a decedat 
în timpul anchetelor securităţii 
sau în timpul executării 
pedepsei sau măsurii 
administrative, până la data de 
31 decembrie 1964, vor 
beneficia, fiecare, de o 
indemnizaţie lunară în valoare 
de 1000 lei, neimpozabilă. 
 
 
 
 
 
 

 
Partea introductivă se elimină 
 
 
 
 
„(5) Copilul celui decedat în 
luptele cu organele de 
represiune comunistă, în 
răscoale țărănești ori decedat, 
din categoria celor dispăruți 
sau exterminați în timpul 
detenției, internați abuziv în 
spitale de psihiatrie, deportați, 
strămutați, prizonieri sau 
cărora li s-a stabilit domiciliu 
obligatoriu, are dreptul la o 
indemnizație lunară de 500 lei.  
 
Autor: deputat Slavoliub 
Adnagi 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru claritatea normei 
juridice. 
 
 
Preluarea observaţiilor 
formulate în avizul 
Consiliului Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

5.  
__ 

 
(6) Copiii minori la data la 
care unul sau ambii părinţi s-au 
aflat în una din situaţiile 
prevăzute la art.1 alin.(1) şi 
(2) vor beneficia fiecare de o 
indemnizaţie lunară cuvenită 
părintelui, calculată conform 
art.4, sau în cazul în care şi ei 
s-au aflat în una din situaţiile 
prevăzute la art.1 alin.(1) şi 
(2) pot opta între indemnizaţia 
cuvenită părintelui sau pentru 
indemnizaţia aferentă perioadei 
în care ei înşişi s-au aflat în 
atare situaţie. 
 
 

 
(6) Copilul minor la data la 
care unul sau ambii părinți s-au 
aflat în una din situațiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) și 
(2), precum şi copilul născut 
în perioada în care unul sau 
ambii părinți s-au aflat în 
una din situațiile prevăzute 
la art. 1 alin. (1) și (2), are 
dreptul la o indemnizație lunară 
în același cuantum cu 
indemnizaţia de care a 
beneficiat părintele său. 
 
Autor: deputat Slavoliub 
Adnagi 

 

6.  
__ 

 
(7) Copiii născuţi în 
închisoare, în lagăre, în 
deportare, în strămutare sau în 
domiciliu obligatoriu vor 
beneficia fiecare de o 
indemnizaţie lunară egală cu 
cea cuvenită mamei pentru 
perioada în care aceasta s-a 
aflat în una din situaţiile 
prevăzute la art.1 alin. (1) şi 
(2), calculată conform art.4, 
sau în cazul în care şi ei s-au 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Preluat în reformularea 
alin.(6) 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

aflat în una din situaţiile 
prevăzute la art.1 alin.(1) şi 
(2) pot opta între indemnizaţia 
cuvenită mamei sau pentru 
indemnizaţia aferentă perioadei 
în care ei înşişi s-au aflat în 
atare situaţie. 
 

7.  
__ 

 
(8) Copiii născuţi după 
eliberarea părintelui din 
situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) şi (2) vor beneficia 
fiecare de o indemnizaţie 
lunară egală cu 50% din 
indemnizaţia părintelui 
calculată conform art.4.” 
 
 

 
(7) Copilul născut după 
încetarea situațiilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) și 
(2) are dreptul la o 
indemnizație lunară în cuantum 
de 50% din indemnizația de 
care a beneficiat părintele său. 
 
Autor: deputat Slavoliub 
Adnagi 
 

 
Claritatea normei. 

8.  
__ 

 
__ 

  
(8) Copilul care s-a aflat atât în 
situațiile prevăzute la alin.(6), 
cât și în una din situațiile 
prevăzute la art.1 alin. (1) și 
(2), beneficiază de 
indemnizația al cărei  cuantum 
este mai mare.  
 
(9) La stabilirea indemnizaţiei 
prevăzute la alin. (6) sau (7), 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Corelare cu observaţiile 
din avizul consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

în situația în care ambii părinți 
ai copilului au beneficiat de 
indemnizație lunară potrivit 
prevederilor art.4, se ia în 
calcul indemnizația părintelui al 
cărei cuantum este mai mare.” 
 
Autor: deputat Slavoliub 
Adnagi 
 

9.  
__ 

 
Art.II. - 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 
străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.631 din 23 
septembrie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă – republicarea 
DL 118/1990 nu poate fi 
făcută în acest moment, 
existând modificări ale 
legii în procedură 
legislativă post-
parlamentară. 
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