
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 28 aprilie 2021 
Nr. 4c-9/344 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea 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, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa  

nr. PLx 167/2021 din 21 aprilie 2021, pentru dezbatere şi examinare în 

fond. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Silviu Vexler 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 28 aprilie 2021 

Nr. 4c-9/344 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea 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 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 167/2021 din 21 aprilie 2021, 
cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea 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. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 cu un nou articol, art.31, în sensul 
stabilirii unor drepturi şi pentru copiii celor care au fost victime din motive 
etnice ale regimurilor instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.107/11.03.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2256/05.03.2021) 
 avizul favoral al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/401/27.04.2021). 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 aprilie 
2021. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 aprilie 2021 

a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Mihai Dragoș, vicepreședinte în cadrul Consiliului Economic și 
Social. 

 
La lucrările comisiei, din totalul de 21 de membri ai comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa deputaţii conform listei de prezență. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 

 
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Silviu Vexler    Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA NR.1 
 

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 completarea 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 

 

 
 
 

Lege  
pentru modificarea şi 
completarea 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 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 



 
5

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

2.  
__ 

 
Art.I. - După articolul 3 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, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 112 din 13 februarie 
2020, se introduce un nou 
articol, art.31, cu următorul 
cuprins: 
 

 
Art.I. - 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, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 112 din 13 februarie 
2020, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

3.  
__ 

 
 
 
 
„Art.31. - (1) Copilul celui 
decedat, dispărut sau 
exterminat în trenurile morţii, 
în timpul pogromurilor, în 
timpul deportării în ghetouri şi 
lagăre de concentrare din 
străinătate, în timpul privării de 
libertate în locuri de detenţie sau 
în lagăre de concentrare, în 
timpul refugierii, expulzării sau 

 
1. După articolul 3 se 
introduce un nou articol, 
art.31, cu următorul cuprins: 
„Art.31. - (1) Copilul celui 
decedat, dispărut sau 
exterminat în trenul morții, în 
timpul masacrelor 
îndreptate împotriva 
populaţiei minoritare, în 
timpul deportării în ghetouri şi 
lagăre de concentrare din 
străinătate, în timpul privării de 
libertate în locuri de detenţie sau 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu lit.f) a alin.(1) al 
art.1 şi cu observaţiile 
Consiliului Legislativ 
cuprinse în avizul acestuia. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

strămutării în altă localitate, în 
timpul evacuării din locuinţa pe 
care o deţinea, în timp ce a făcut 
parte din detaşamentele de 
muncă forţată, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 175 lei. 
 
 
 
 
(2) Copilul minor la data la care 
unul sau ambii părinţi s-au aflat 
în una dintre situaţiile prevăzute 
la art.1 alin.(1) lit.a)-e) şi g), 
precum şi copilul născut în 
perioada în care unul sau ambii 
părinţi s-au aflat în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.a)-e) şi g) are dreptul 
la o indemnizaţie lunară în 
acelaşi cuantum cu indemnizaţia 
de care ar fi beneficiat părintele 
său decedat, stabilită conform 
prevederilor art.2 la data 
depunerii cererii de către copil. 
(3) Copilul născut după 
încetarea situaţiilor prevăzute la 
art. 1 alin.(1) lit.a)-e) şi g) are 
dreptul la o indemnizaţie lunară 
în cuantum de 50% din 
indemnizaţia de care ar fi 

în lagăre de concentrare, în 
timpul refugierii, expulzării sau 
strămutării în altă localitate, în 
timpul evacuării din locuinţa pe 
care o deţinea, în timp ce a făcut 
parte din detaşamentele de 
muncă forţată, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară în cuantum 
de 175 lei. 
 
Alin.(2) – (6) nemodificate 
 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
adecvată. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

beneficiat părintele său decedat, 
stabilită conform prevederilor 
art.2 la data depunerii cererii de 
către copil. 
(4) Copilul care s-a aflat atât în 
una dintre situaţiile prevăzute la 
alin.(1)-(3), cât şi în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.a)-e) şi g) beneficiază 
de indemnizaţia al cărei cuantum 
este mai mare. 
(5) La stabilirea indemnizaţiei 
prevăzute la alin.(2) sau (3), în 
situaţia în care ambii părinţi ai 
copilului s-au aflat în situaţiile 
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a)-
e) şi g), copilul are dreptul la 
indemnizaţia al cărei cuantum 
este mai mare. 
(6) De prevederile alin.(2)-(5) 
beneficiază în mod 
corespunzător şi copilul celui 
decedat după încetarea 
situaţiilor prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.a)-e) şi g), în situaţia 
în care părintele său, deşi ar fi 
avut dreptul, nu a beneficiat de 
prevederile prezentei 
ordonanţe.” 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art. 5. - Persoanele prevăzute la 
art. 1 şi 3 vor beneficia de 
prevederile prezentei ordonanţe 
cu începere de la data de 1 a lunii 
următoare celei în care a fost 
depusă cererea şi de 
următoarele drepturi: 
 
a) asistenţă medicală şi 
medicamente, în mod gratuit şi 
prioritar, atât în tratament 
ambulatoriu, cât şi pe timpul 
spitalizărilor; 
b) transport urban gratuit cu 
mijloace de transport în comun 
aparţinând unităţilor cu capital 
de stat (autobuz, troleibuz, 
tramvai, metrou); 
c) 6 călătorii dus-întors gratuite, 
anual, pe calea ferată română, 
clasa I, cu mijloace de transport 
auto sau, după caz, cu mijloace 
fluviale, la alegere; în cadrul 
numărului de călătorii stabilit 
pentru titular acesta poate oferi 
gratuitatea călătoriei şi pentru o 
persoană care să îl însoţească şi 
să îl ajute pe timpul călătoriei; 

 
__ 

 
2. La articolul 5, partea 
introductivă se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
“Art.5. – Persoanele prevăzute la 
art. 1, 3 și 31 vor beneficia de 
prevederile prezentei ordonanțe 
cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care a 
fost depusă cererea și de 
următoarele drepturi:” 
 
Lit.a)-g) nemodificate 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru corelare cu 
modificările propuse la 
art.31. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

d) un bilet pe an, gratuit, pentru 
tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică; 
e) scutire de plata taxelor de 
abonament pentru radio şi 
televizor; 
f) prioritate la instalarea unui 
post telefonic, precum şi scutire 
de plata taxei de abonament; 
g) acordarea, la cerere, cu titlu 
gratuit, a unui loc de veci. 
 

5.  
 
 
Art. 9. - Prevederile prezentei 
ordonanţe nu se aplică 
persoanelor condamnate pentru 
infracţiuni contra păcii şi 
omenirii, celor care înainte de 23 
august 1944 au desfăşurat o 
activitate fascistă în cadrul unei 
organizaţii sau mişcări de acest 
fel, precum şi celor care în 
perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 au făcut parte 
din aparatul de represiune, 
securitate, miliţie şi din 
instanţele militare care au 
instrumentat şi au judecat 

 
__ 

 
3. Articolul 9 se modifică și va 
avea următorul cuprins :  
“Art. 9. – Prevederile prezentei 
ordonanțe nu se aplică 
persoanelor condamnate pentru 
infracțiuni contra păcii și 
omenirii, celor care înainte de 23 
august 1944 au desfășurat o 
activitate fascistă în cadrul unei 
organizații sau mișcări de acest 
fel, celor care în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989 
au făcut parte din aparatul de 
represiune, securitate, miliție și 
din instanțele militare care au 
instrumentat și au judecat 
procese politice ale opozanților 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele 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 

procese politice ale opozanţilor 
regimului comunist. 
 

regimului comunist, precum și 
copiilor acestora.” 
 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 

6.  
__ 

 
Art.II. - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2022. 
 

 
Art.II. – (1) Prin derogare de 
la prevederile art.5  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, republicată, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, 
drepturile stabilite potrivit art.31 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se 
acordă şi se plătesc începând 
cu data de 1 ianuarie 2022. 
(2) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi casele 
judeţene de pensii, precum şi 
Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti analizează cererile 

 
Pentru a da timp caselor 
teritoriale de pensii să 
analizeze cererile şi 
documentele şi să emită 
hotărârile de acordare a 
drepturilor, astfel încât 
începând cu data de 1 
ianuarie 2022 doar să fie 
puse în plată aceste 
drepturi, ţinând cont şi de 
vârsta înaintată a 
beneficiarilor. 
Dacă legea ar fi intrat în 
vigoare în totalitate la data 
de 1 ianuarie 2022, s-ar fi 
prelungit cu încă 2-3 luni 
stabilirea acestor drepturi. 
 
Pentru corelare cu 
dispoziţiile art.8. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

depuse potrivit legii şi emit 
hotărârile de stabilire a 
drepturilor cuvenite în temeiul 
art.31 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
 
 
 
„Art.31. - (1) Copilul celui decedat, 
dispărut sau exterminat în trenurile 
morţii, în timpul pogromurilor, în 
timpul deportării în ghetouri şi lagăre 
de concentrare din străinătate, în 
timpul privării de libertate în locuri de 
detenţie sau în lagăre de concentrare, 
în timpul refugierii, expulzării sau 
strămutării în altă localitate, în timpul 
evacuării din locuinţa pe care o 
deţinea, în timp ce a făcut parte din 
detaşamentele de muncă forţată, are 
dreptul la o indemnizaţie lunară de 
175 lei. 
 
 
 
 

 
Domnul deputat Dan Tanasă propune 
reformularea alin.(1) după cum 
urmează: 
“Art.3.– (1) Copilul celui decedat în 
trenul morții, în timpul pogromului, 
în timpul deportării în ghetouri și 
lagăre de concentrare din străinătate, 
în timpul privării de libertate în locuri 
de detenție sau în lagăre de 
concentrare, în timpul refugierii, 
expulzării sau strămutării în altă 
localitate, în timpul evacuării din 
locuința pe care o deținea, în timp ce 
a făcut parte din detașamentele de 
muncă forțată are dreptul la o 
indemnizație lunară de 175 lei.” 
 
 
 
 

 
1. În conformitate cu avizul 
Consiliului Legislativ. 
 
2. Forma adoptată de comisie 
este mai bună şi preia 
observaţiile Consiliului 
Legislativ. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
 
 
 
„Art.31. - (1) Copilul celui decedat, 
dispărut sau exterminat în trenurile 
morţii, în timpul pogromurilor, în 
timpul deportării în ghetouri şi lagăre 
de concentrare din străinătate, în 
timpul privării de libertate în locuri de 
detenţie sau în lagăre de concentrare, 
în timpul refugierii, expulzării sau 
strămutării în altă localitate, în timpul 
evacuării din locuinţa pe care o 
deţinea, în timp ce a făcut parte din 
detaşamentele de muncă forţată, are 
dreptul la o indemnizaţie lunară de 
175 lei. 
 

 
Domnul deputat Antonio Andruşceac 
propune reformularea alin.(1) după 
cum urmează: 
„Art.31. - (1) Copilul celui decedat, 
dispărut sau exterminat în timpul 
masacrelor îndreptate 
împotriva populaţiei, în timpul 
deportării în ghetouri şi lagăre de 
concentrare din străinătate, în timpul 
privării de libertate în locuri de 
detenţie sau în lagăre de concentrare, 
în timpul refugierii, expulzării sau 
strămutării în altă localitate, în timpul 
evacuării din locuinţa pe care o 
deţinea, în timp ce a făcut parte din 
detaşamentele de muncă forţată, are 
dreptul la o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 175 lei.” 
 
 

 
1. Sintagma „împotriva 
populaţiei minoritare” este 
restrictivă, iar drepturile ar 
trebui acordate tuturor celor 
care au suferit persecuţii în 
perioada de referinţă. 
 
2. Forma propusă excedează 
scopului Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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