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RAPORT  

asupra propunerii  legislative pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa 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, 

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 
              
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea  legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa 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, 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, trimisă cu adresa Pl-x 317 din 17 iunie 
2009, înregistrată sub nr. 31/614 din 18 iunie 2009.     

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 iunie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu  unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 217 din 23 martie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1100 din 4 mai 
2009, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei nr. 25/501 din         
25 iunie 2009.  

Comisia pentru  buget, finanţe  şi  băncii a transmis un aviz negativ, 
conform  adresei  nr.369 din 9  septembrie 2009. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 16 septembrie 2009. Cu  prilejul 
dezbaterilor, s-a  constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică pentru următoarele  
considerente: 

- Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele de finanţare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se prevederile art. 138 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, care prevede că nicio cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 15 
alin. (1) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, 
care prevăd că în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 
normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor 
aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea 
minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor, dispoziţii care nu au fost respectate la 
întocmirea propunerii legislative. 

- Totodată,  prin modificările propuse se acordă drepturi băneşti 
suplimentare aceloraşi categorii de persoane, fără a se modifica, expres sau  implicit, 
dispoziţiile Decretului – Lege nr.118/1990. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Alina Bica  – secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitat, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) al art.7 din Ordonanţa 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, 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.   

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 14 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
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