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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/625 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire 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, retrimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, cu adresa nr. PLx 144/2018 din 14 octombrie 2019, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 
art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu nr. 4c-9/363 

în data de 12 septembrie 2018. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/625 
  
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
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 temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
proiectul 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 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa  
nr. PLx 144/2018 din 14 octombrie 2019, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-9/363 în data de 12 

septembrie 2018. 
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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. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 15 octombrie 2019, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei. 
 

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. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ (nr.885/18.10.2017) 

şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/157/04.04.2018), precum 
şi punctul de vedere al Guvernului (nr. 120/07.02.2018). 

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

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
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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 
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 modificarea art.12 

alin.(3) 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 și celor deportate în 
străinătate ori constituite în 

prizonieri şi 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 respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă având în 
vedere modificările 
propuse prin 
prezentul raport. 



 

5

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

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 
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 după cum urmează: 
 

 
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 
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 după cum urmează:  
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.   
Art.10 
 
 
(3) Cererile pentru stabilirea 
drepturilor titularilor, prevăzute 
de prezentul decret-lege, se pot 
depune la direcţiile generale 
de muncă şi protecţie socială 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, până 
cel mai târziu la data de 15 
martie 2000. După această 
dată direcţiile generale de 

 
1. La articolul 10, alineatul 
(3) va avea următorul 
cuprins: 
“(3) Cererile pentru stabilirea 
drepturilor titularilor, prevăzute 
de prezentul decret-lege, 
cererile depuse de soţii/soţiile 
celor decedaţi, prevăzuţi la 
art.5, precum şi cererile 
cetăţenilor români cu domiciliul 
în străinătate, prevăzuţi la 
art.12 se depun la casele de 
pensii judeţene, respectiv a 

 
Pct.1 se elimină. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Volumul activităţilor 
stabilite potrivit 
cadrului legal în 
vigoare pentru casele 
teritoriale de pensii 
publice este foarte 
mare raportat la 
efectivul personalului 
existent. 
Preluarea acestei 
activităţi de la 
comisiile care 
funcţionează în cadrul 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

muncă şi protecţie socială 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, vor 
primi spre rezolvare numai 
cererile depuse de soţii, 
soţiile celor decedaţi, 
prevăzuţi la art. 5, şi de 
cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate, 
prevăzuţi la art. 12.  
 

municipiului Bucureşti.” 
 

Agenţiilor Judeţene 
pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială ar 
spori atribuţiile 
stabilite în sarcina 
caselor teritoriale de 
pensii, periclitând 
realizarea obiectivelor 
instituţionale ale 
acestora, referitoare 
la furnizarea unor 
servicii publice de 
calitate. 
Totodată, considerăm 
că 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 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

pensii privind 
dosarele soluţionate 
de agenţiile teritoriale 
pentru plăţi şi 
inspecţie socială. 
 

4.   
Art.12 
 
 
 
(2) Stabilirea şi plata acestor 
drepturi se fac de către 
direcţiile de muncă şi 
protecţie socială, cu 
consultarea, după caz, a filialelor 
judeţene ale Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici din România. 
 
(3) Direcțiile de muncă și 
protecție socială sunt obligate 
să se pronunțe asupra cererii de 
dobândire a drepturilor 
prevăzute de prezentul decret-
lege, în termen de 30 de zile, 
printr-o decizie motivată. 
 

 
2. La articolul 12, alineatele 
(2) şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
 
“(2) Stabilirea şi plata acestor 
drepturi se fac de către casele 
de pensii judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, cu 
consultarea, după caz, a filialelor 
judeţene ale Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici din România. 
 
(3) Casele de pensii judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti sunt obligate să se 
pronunţe asupra cererii de 
dobândire a drepturilor 
prevăzute de prezentul decret-
lege, în termen de 30 de zile, 
printr-o decizie motivată.” 
 

 
1. La articolul 12, alineatul  
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(2) se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) Agenţiile judeţene de 
plată şi inspecţie socială sunt 
obligate să se pronunțe asupra 
cererii de dobândire a 
drepturilor prevăzute de 
prezentul decret-lege, în termen 
de maximum 30 de zile, printr-
o decizie motivată.” 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Volumul activităţilor 
stabilite potrivit 
cadrului legal în 
vigoare pentru casele 
teritoriale de pensii 
publice este foarte 
mare raportat la 
efectivul personalului 
existent. 
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, periclitând 
realizarea obiectivelor 
instituţionale ale 
acestora, referitoare 
la furnizarea unor 
servicii publice de 



 

8

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

calitate. 
 

5.   
 
 
 
Art.14. - (1) Direcţiile 
generale de muncă şi 
protecţie socială, atunci când 
sunt sesizate sau din proprie 
iniţiativă, vor verifica legalitatea 
drepturilor acordate 
beneficiarilor prezentului decret-
lege până la data publicării 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/1997, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

 
3. La articolul 14, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
“(1) Casele de pensii 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, atunci 
când sunt sesizate sau din 
proprie iniţiativă, vor verifica 
legalitatea drepturilor acordate 
beneficiarilor prezentului decret-
lege.” 
 

 
Pct.3 se elimină. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 
 

 
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, periclitând 
realizarea obiectivelor 
instituţionale ale 
acestora, referitoare 
la furnizarea unor 
servicii publice de 
calitate. 
Totodată, considerăm 
că 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 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

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 
inspecţie socială. 
 

6.     
2. În tot cuprindul Decretului-
lege nr.118/1990, sintagma 
„direcțiile de muncă și protecție 
socială” se înlocuieşte cu 
sintagma „agenţiile judeţene de 
plată şi inspecţie socială”. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

7.   
__ 

 
Art.II.- Prezenta lege intră în 
vigoare la data de ................ 
2017, orice alte dispoziţii 
contrare fiind abrogate, de fapt 
şi de drept, cu aceeaşi dată. 
 

 
Art.II se elimină. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Textul nu corespunde 
exigenţelor 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 

8.   
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Ordonanța 
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 și 
completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

9.   
 
 
Art. 2 - (1) Persoanele care s-au 
aflat în situaţiile prevăzute la 
art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) au 
dreptul la o indemnizaţie lunară 
de 400 lei pentru fiecare an de 
deportare ori de detenţie. 
 
(2) Persoanele care s-au aflat în 

 
__ 

 
1. Articolul 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“Art.2. - (1) Persoanele care     
s-au aflat în situaţiile prevăzute 
la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) au 
dreptul la o indemnizaţie lunară 
de 700 lei pentru fiecare an de 
deportare ori de detenţie. 
 
(2) Persoanele care s-au aflat în 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Majorarea este 
necesară, având în 
vedere cuantumul 
acestor indemnizaţii. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

situaţiile prevăzute la art. 1 
alin.(1) lit. c), d) şi g) au dreptul 
la o indemnizaţie lunară de 250 
lei pentru fiecare an de 
strămutare, de muncă forţată 
sau de evacuare din propria 
locuinţă. 
 
(3) Persoanele care s-au aflat în 
situaţiile prevăzute la art. 1 
alin.(1) lit. e) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 400 lei. 

situaţiile prevăzute la art. 1 
alin.(1) lit. c), d) şi g) au dreptul 
la o indemnizaţie lunară de 300 
lei pentru fiecare an de 
strămutare, de muncă forţată 
sau de evacuare din propria 
locuinţă. 
 
(3) Persoanele care s-au aflat în 
situaţiile prevăzute la art. 1 
alin.(1) lit. e) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 700 lei.” 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

10.   
 
 
Art. 3 - Soţul supravieţuitor al 
celui decedat, din categoria 
persoanelor prevăzute la art. 1 
alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum 
şi persoana care s-a aflat în 
situaţia prevăzută la art. 1 alin. 
(1) lit. f) beneficiază începând 
cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care a fost 
depusă cererea, în condiţiile 
prezentei ordonanţe, de o 
indemnizaţie lunară de 200 lei, 
dacă ulterior nu s-au recăsătorit. 

 
__ 

 
2. Articolul 3 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.3. - Soţul supravieţuitor al 
celui decedat, din categoria 
persoanelor prevăzute la art. 1 
alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum 
şi persoana care s-a aflat în 
situaţia prevăzută la art. 1 alin. 
(1) lit. f) beneficiază începând 
cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care a fost 
depusă cererea, în condiţiile 
prezentei ordonanţe, de o 
indemnizaţie lunară de 250 lei, 
dacă ulterior nu s-au 
recăsătorit.” 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Majorarea este 
necesară, având în 
vedere cuantumul 
acestor indemnizaţii. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

11.   
Art.10 
 
 
(3) Împotriva deciziei de 
revizuire emise în condițiile 
alin.(1) și (2) persoana 
interesată poate introduce 
contestație în condițiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 
29/1990. Contestațiile sunt 
scutite de taxa judiciară de 
timbru. 

 
__ 

 
3. La art. 10, alineatul (3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(3) Împotriva deciziei de 
revizuire emise în condițiile 
alin.(1) și (2) persoana 
interesată poate introduce 
contestație în condițiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Contestațiile sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere 
corectă. 
 
 

12.   
__ 

 
__ 
 

 
Art.III. - Drepturile 
prevăzute la art.II se acordă 
începând cu data de 1 
ianuarie 2020. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 
 

 
Pentru a da timp 
autorităţilor 
responsabile cu 
aplicarea legii să 
prevadă în bugetul pe 
anul 2020 sumele 
necesare majorărilor 
propuse. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

13.   
__ 

 
__ 

 
Art.IV. - 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 
entice, 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 
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. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Prevedere necesară, 
ţinând cont de 
numărul mare de 
modificări aduse OG 
nr.105/1999 de la 
aprobarea ei prin 
lege. 
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