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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative 
pentru modificarea și  completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,  trimisă cu adresa nr. Pl- x 647/2010, 
înregistrat sub nr. 4c-13/1008/12 noiembrie 2010.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă 
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RAPORT 
  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și  completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile 

administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea și  
completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 -22 
decembrie 1989, trimisă cu adresa nr. Pl-x 647 din 12 noiembrie  2010, 
înregistrată cu nr.4c-13/1008/din 12 noiembrie 2010.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  proiectul de lege în 
ședința din 25 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este Cameră Decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.558  din  4 mai 2010, a avizat favorabil, 
iniţiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis cinci puncte de vedere, în anii 2010, 
2016, 2017, 2020 și 2021 prin  care  nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a transmis aviz negativ. 
Comisia pentru drepturile omului, culte  și problemele minorităților 

naționale  a transmis aviz favorabi. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, în 
sensul lărgirii sferei persoanelor îndreptățite la  măsuri reparatorii ca urmare a 
aplicării unei măsuri administrative cu caracter politic, precum și în scopul 
clarificării unor noțiuni din conținutul actului normativ de bază, în vederea 
facilitării aplicării legii. 

În conformitate cu dispozițiile art. 6 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  a examinat 
propunerea legislativă în data de  25 ianuarie 2022, în ședința desfășurată în sistem 
hibrid (fizic/online).  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor  
respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
                       
 
                  PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
       Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă           Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Florica Manole 

 


