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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea şi
completarea 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, republicat, cu modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G.
nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 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, republicat, cu
modificările ulterioare, trimisă comisiei cu adresa nr. 285 din 23 septembrie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum şi avizele de la următoarele comisii:
1. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionată în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor
constituţionale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, astfel încât cetăţenii români din Ardealul de Nord şi moştenitorii lor să
beneficieze de drepturile prevăzute în acest act normativ.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative pentru următoarele
considerente:
1. Din punct de vedere tehnic legislativ titlul propunerii legislative este formulat incorect

deoarece trebuia să se facă referire la modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, ca
fiind act normativ de bază, iar titlul să fie redat aşa cum a fost reformulat prin Legea de
aprobare nr.189/2000.

2. Condiţia ca cetăţeanul român �să aibă domiciliul şi să locuiască efectiv în România� pentru a
beneficia de drepturile  respective este discriminatorie în raport cu dispoziţiile celorlalte acte
normative care au ca obiect acordarea de drepturi reparatorii, întrucât nici un alt act nu
prevede o astfel de condiţie.

3. În propunerea legislativă a domnului deputat Damian Brudaşcu, înregistrată la Camera
Deputaţilor cu nr.63/2002, aflată în prezent în procedură de mediere, au fost deja cuprinse



persoanele refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu,
nemaijustificându-se o altă reglementare cu acelaşi obiect.

4. Moştenitorii persoanei strămutate, alungate sau exilate fac parte oricum din categoria
persoanelor la care se referă ordonanţa, astfel încât acestea vor putea solicita acordarea de
drepturi ca urmare a persecuţiilor din motive etnice suferite personal, nu ca urmare a faptului
că au fost �fiul sau fiica persoanei strămutate, alungate sau exilate�. Prin urmare, o astfel de
prevedere nu poate fi acceptată.

5. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.242/2000 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, aprobată prin Legea nr.367/2001, s-a stabilit cuantumul indemnizaţiei la
300.000 lei, astfel că prevederile propunerii legislative sunt dezavantajoase şi nejustificate.

6. Textul Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 a fost deja completat prin Legea nr.319/2002, cu
un articol potrivit căruia dovedirea calităţii de persoană îndreptăţită să primească drepturile
se face numai cu acte oficiale, iar atunci când acest lucru nu este posibil, prin orice mijloc de
probă prevăzut de lege.

7. Renunţarea la consultarea organizaţiilor etnice legal constituite ar fi incorectă deoarece
acestea se pronunţă printr-un aviz consultativ care reprezintă o măsură în plus pentru
evitarea abuzurilor în ceea ce priveşte acordarea drepturilor conferite de lege.

8. În urma modificării Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 prin Legea nr.319/2002, acesta
prevede care sunt organele la care se depune cererea pentru stabilirea drepturilor prevăzute în
ordonanţă. În lipsa acestui text, reglementarea procedurii de acordare a drepturilor ar deveni
incompletă.

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitaţi: d-na Liliana
Homorodean � consilier în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; d-na Kope Iuliana
consilier juridic la Direcţia juridică a Ministerului de Interne şi dl Cătălin Voicu - director în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

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

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 2 octombrie 2002, şi-au
exprimat votul 11 deputaţi, iar Comisia propune respingerea acestuia cu 7 voturi pentru, 2
voturi împotrivă şi 2 abţineri.
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