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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.4 şi 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, trimis Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa nr.PLx 495/2019 din 28
octombrie 2019, pentru dezbatere pe fond.

PREŞEDINTE,
ADRIAN SOLOMON
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.4
şi 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

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.
PLx.495/2019 din 28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea art.4 şi 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.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea
Decretului-Lege
nr.118/1990,
în
sensul
majorării
indemnizaţiei foştilor deţinuţi politic şi categoriilor asimilate acestora.

•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.461/4.06.2019)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2359/14.05.2019)
avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi
(nr. 4c-13/899/17.12.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/652/12.11.2019)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1120/23.07.2019).
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 ianuarie
2020 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
• d-na Ioana Constantin - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și
Protecției Sociale;
• d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Protecției
Sociale;
• d-na Doina Lică - şef serviciu, Ministerul Finațelor Publice.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din
totalul de 24 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21
octombrie 2019, în condiţiile art.75 alineatul (2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât drepturile băneşti
acordate beneficiarilor Decretului-lege nr.118/1990 au fost majorate
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 159/2019, începând cu data de 29 iulie 2019.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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