
 

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, 12 iunie 2019 

Nr. 4c-9/299 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.4 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 225/2019 din 10 aprilie 2019, pentru 
dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 iunie 2019 

Nr. 4c-9/299 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.4 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.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 225/2019 din 10 aprilie 2019, cu 
dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.4 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 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.4 alin.(1) din Decretul-Lege 
nr.118/1990, urmărindu-se majorarea indemnizaţiei acordate foştilor deţinuţi politici şi categoriilor asimilate, la 
700 de lei pentru fiecare an de suferinţe din cauze politice, precum şi acordarea unor indemnizaţii copiilor 
persoanelor care au avut de suferit din motive politice, au fost deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1194/19.12.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6227/4.12.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/306/16.04.2019) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.159/12.02.2019). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţele comisiei din 11 şi 12 iunie 2019 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, d-l 
Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 
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.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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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 art.4 

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 
 

 
 

Lege pentru modificarea și 
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 și celor 
deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri și 

pentru modificarea 
Ordonanței 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă având în 
vedere modificările 
propuse prin prezentul 
raport. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
Autori: deputaţi Slavoliub 
Adnagi şi Silviu Vexler 
 

2.  
__ 

 
Articol unic. - La articolul 4 
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, 
republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.631 
din 23 septembrie 2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

 
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 si celor 
deportate in străinătate ori 
constituite in prizonieri, 
republicat in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 631 
din 23 septembrie 2009, cu 
modificările si completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor: deputat Slavoliub 
Adnagi 
 
 
 
 
 

 
Intrucat textul prezentei 
propuneri legislative nu 
aduce reparatii si pentru 
alte categorii de 
beneficiari ai DL 
118/1990 ce figureaza in 
forma actuala, ca si 
pentru noile categorii de 
beneficiari care au avut 
de suferit in perioada 
dictaturii comuniste, si 
care asteapta de mult 
timp reparatii morale si 
mteriale pentru 
suferintele indurate.  
Ca urmare se impune o 
mai larga abordare a 
actualei legi. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
Art. 1 - (1) Constituie 
vechime în muncă şi se ia în 
considerare la stabilirea 
pensiei şi a celorlalte drepturi 
ce se acordă, în funcţie de 
vechimea în muncă, timpul 
cât o persoană, după data de 
6 martie 1945, pe motive 
politice: 

……………………………………… 
 

  
1. La articolul 1 alineatul 
(1), după litera e) se 
introduce o nouă literă, 
litera f), cu următorul 
cuprins: 
 
„f) a participat în acțiuni de 
împotrivire cu arma în mână 
și de răsturnare prin forță a 
regimului comunist până la 
data de 31 decembrie 1964.” 
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 

 
Este necesară 
introducerea acestei 
categorii întrucât cei care 
s-au opus cu arma în 
mână regimului comunist 
nu au beneficiat de nici 
un drept până în prezent 
și nici urmașii acestora. 
Această categorie este 
definită, legal, prin OUG 
214/1999.  
 
 

4.  
 
 
 
„Art.4. - (1) Persoanele care 
s-au aflat în situațiile 
prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. 
a), b) și e) și alin.(2) au 
dreptul la o indemnizație 
lunară de 400 lei pentru 
fiecare an de detenție, 
strămutare în alte localități, 
deportare în străinătate sau 
prizonierat, indiferent dacă 

 
 
 
 
„Art.4.- (1) Persoanele care 
s-au aflat în situațiile 
prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. 
a), b) și e) și alin.(2) au 
dreptul la o indemnizație 
lunară de 700 lei pentru 
fiecare an de detenție, 
strămutare în alte localități, 
deportare în străinătate sau 
prizonierat, indiferent dacă 

 
2. La articolul 4, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins : 
„Art.4.- (1) Persoanele care 
s-au aflat în situațiile 
prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. 
a), b), e) şi f) și alin.(2) au 
dreptul la o indemnizație 
lunară de 700 lei pentru 
fiecare an de detenție, 
strămutare în alte localități, 
deportare în străinătate sau 
prizonierat, indiferent dacă 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a corela 
îndemnizația cuvenită 
persoanele care s-au 
aflat in una din situațiile 
prevăzute la art. 1 alin. 
(1) lit. c) și d)  cu cea 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

sunt sau nu sunt pensionate. 
Copiii persoanelor care s-au 
aflat în situațiile prevăzute la 
art. 1 alin.(1) lit. a), b) și e) 
și alin.(2) au dreptul la o 
indemnizație lunară 
echivalentă cu cuantumul 
salariului minim brut pe 
economie, în plată, la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.'' 
 
 
 
 

sunt sau nu sunt pensionate. 
Copiii persoanelor care s-au 
aflat în situațiile prevăzute la 
art. 1 alin.(1) lit. a), b) și e) 
și alin.(2) au dreptul la o 
indemnizație lunară 
echivalentă cu cuantumul 
salariului minim brut pe 
economie, în plată, la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.'' 
 

sunt sau nu sunt pensionate. 
Copiii persoanelor care s-au 
aflat în situațiile prevăzute la 
art. 1 alin.(1) lit. a), b) și e) 
și alin.(2) au dreptul la o 
indemnizație lunară 
echivalentă cu cuantumul 
salariului minim brut pe 
economie, în plată, la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.” 
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 

cuvenită persoanelor 
de la aliniatul anterior. 
 
 

5.    
2. La articolul 4, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(4), cu următorul cuprins : 
“(4) Indemnizațiile acordate 
în baza prezentei legi sunt 
neimpozabile şi nu se iau în 
calcul la stabilirea altor 
drepturi potrivit legii.” 
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 
Indemnizațiile acordate 
în baza prezentei legi nu 
trebuie să afecteze alte 
drepturi care se acordă 
în funcție de venit. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

6.  
 
 
Art.5. - (1) Soţul/Soţia celui 
decedat, din categoria celor 
dispăruţi sau exterminaţi în 
timpul detenţiei, internaţi 
abuziv în spitale de psihiatrie, 
deportaţi, prizonieri sau 
cărora li s-a stabilit domiciliu 
obligatoriu, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 400 
lei neimpozabilă, dacă ulterior 
nu s-a recăsătorit. 
 
 

  
3. La articolul 5, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
“Art.5. - (1) Soţul/Soţia celui 
decedat în luptele cu 
organele de represiune 
comunistă, în răscoale 
țărănești ori decedat, din 
categoria celor dispăruţi sau 
exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în 
spitale de psihiatrie, 
deportaţi, prizonieri sau 
cărora li s-a stabilit domiciliu 
obligatoriu, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 700 
lei neimpozabilă, dacă 
ulterior nu s-a recăsătorit.” 
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 

 
 
Pentru a corela 
indemnizația cuvenită 
soțului/soției celui 
decedat cu îndemnizațiile 
cuvenite celorlalte 
categorii de persoane 
beneficiare a prezentei 
legi. 
 
 

7.    
4. La articolul 8, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
„(11) Persoanele aflate în una 
din situațiile prevăzute la art. 

 
Decretul-lege 118/1990 
este o lege cadru prin 
care sunt stabilite 
drepturile persoanelor de 
la art.1. Alineatul (1) al 
art.8 a fost abrogat prin 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1 pot fi scutite de la plata 
impozitelor şi taxelor locale, 
prin hotărâre a consiliului 
local.”  
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 

legea nr.227/2015 
(legea Codului fiscal), in 
mod abuziv, generând 
pierderea unor drepturi 
de care au beneficiat o 
mare parte din 
beneficiarii legii, de la 
aparitia acesteia si pana 
la aceasta abrogare 
nepermisa. 
 

8.  
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. 
 

  
5. Articolul 14 se modifică 
având următorul cuprins: 
„Art. 14. - Consiliile locale ale 
municipiilor pe raza cărora 
funcționează filiale sau 
subfiliale ale Asociațiilor 
Foștilor Deținuți Politic şi/sau 
ale Deportaților, ori sediile 
centrale ale acestora, pot 
atribui spații corespunzătoare 
cu scutire de la plata 
impozitelor, taxelor şi chiriilor 
pe perioada existenţei 
acestora.”  
 
Autori: deputat Slavoliub 
Adnagi şi membrii comisiei 
 

 
 
 
În mai multe localități, 
filialele au fost scoase 
din sediile pe care le 
ocupau sau le-au fost 
stabilite chirii foarte mari              
(stabilite prin licitații) pe 
care nu puteau să le 
onoreze, acestea 
nebeneficiind de 
subvenții de la stat.  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 61. - Dovedirea situaţiilor 
prevăzute la art. 1 se face de 
către persoanele interesate, 
cu acte oficiale eliberate în 
termen de 30 de zile, la 
cerere, de către organele 
competente, iar în cazul în 

  
Art.II. - Ordonanța 
Guvernului nr. 105 din 30 
august 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: 
«1. Articolul 61 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins : 
„Art.61. - Dovedirea situațiilor 
prevăzute la art.1 se face de 
către persoanele interesate, 
cu acte oficiale, eliberate în 
termen de 30 de zile, la 
cerere, de către organele 
competente, sau prin orice 
mijloc de probă prevăzut de 
lege. În cazul persoanelor 

 
Pentru respectarea 
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 

care aceasta nu este 
posibil, prin orice mijloc de 
probă prevăzut de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Cererile pentru stabilirea 
drepturilor prevăzute în 
prezenta ordonanţă se depun 
la casa judeţeană de pensii 
sau, după caz, la Casa de 
Pensii a Municipiului 
Bucureşti. 

cu domiciliul în străinătate 
dovedirea situațiilor 
prevăzute la art.1 se poate 
face și cu documente 
oficiale emise de către 
organele competente din 
statul de reședință.” 
  
2. La articolul 7, alin. (2) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Cererile pentru stabilirea 
drepturilor prevăzute în 
prezenta ordonanță se depun 
la casa județeană de pensii 
sau, după caz, la Casa de 
Pensii a Municipiului 
București. În cazul 
persoanelor cu domiciliul 
în străinătate, cererile pot 
fi transmise și prin alte 
mijloace de comunicare, 
inclusiv în format 
electronic, cu confirmare 
de primire.”» 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 
Prevederi necesare. 
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