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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.189 din 2
noiembrie 2000 privind Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 pentru

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.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru completarea
Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 pentru 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, trimisă cu
adresa nr.680 din 18 februarie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionate în procedură obişnuită.

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor
art.72 din Constituţia României.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea indemnizaţiilor şi altor
drepturi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 şi unor categorii de persoane care au
avut de suferit, din motive etnice, în urma cedării Ardealului de Nord prin Diktatul de la Viena
din 30 august 1940.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative din următoarele
considerente:
1. Persoanele care, potrivit propunerii legislative, ar urma să beneficieze de indemnizaţie, sunt

deja incluse în prevederile art.1 lit.b) şi c) 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, aprobată cu
modificările ulterioare.

2. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.127/2002, precizează la art.2, teza a II-a ca şi
persoanele care au fost expulzate, s-au refugiat sau au făcut obiectul unui schimb de
populaţie ca urmare a unui tratat bilateral, să beneficieze de caracterul reparatoriu al
ordonanţei mai sus menţionate.
Ca urmare a argumentelor prezentate, propunerea legislativă rămâne fără obiect.



La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitaţi din partea
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-na Georgeta Gheorghe � director general, d-na
Cecilia Sebe � expert şi d-na Adriana Ion � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative, comisia propune respingerea acesteia cu
unanimitate de  voturi.
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