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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, 

dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 296/2016 din 27 aprilie 2016, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, 

dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945 din motive etnice. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 

(nr.409/27.04.2016). 
 
 

Bucureşti, 27 iunie 2016 
Nr. 4c-7/599 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea, pentru persoanele care nu mai au cetăţenie 
română, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 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 modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, a drepturilor stabilite potrivit acestui act normativ.  
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 iunie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 iunie 2016. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

  
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 Adrian Solomon        Mihăiţă Găină 

 
   
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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Anexa 
 

Amendamente admise: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 

 
Lege privind acordarea unor drepturi 

persoanelor care nu mai au cetăţenie română, 
dar care au fost persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice 
 
 

 
Nemodificat 

 

2.   
Articol unic. – (1) Beneficiază de prevederile 
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 cu modificări şi completări prin 
Legea nr.189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi persoanele care, la 
data depunrii cererii, nu mai au cetăţenia 
română, indiferent de domiciliul acestora, 

 
Alin.(1) nemodificat 
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dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile acestei ordonanţe.  
 
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au 
domiciliul în străinătate, pot depune cererea 
personal, la agenţiile pentru plăţi şi 
inspecţie socială judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul 
domiciliu din România sau, prin mandatar 
desemnat prin procură specială, la agenţiile 
teritoriale în a căror rază teritorială 
domiciliază mandatarul. 

 
 
 
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), 
care au domiciliul în străinătate, pot 
depune cererea personal, la casele 
judeţene de pensii, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în funcţie de 
ultimul domiciliu din România sau, 
prin mandatar desemnat prin procură 
specială, la casele judeţene de 
pensii în a căror rază teritorială 
domiciliază mandatarul. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile OG 
nr.105/1999. 
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