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    AVIZ 

    asupra 

Propunerii legislative privind 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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă privind 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, trimisă cu adresa nr.Pl-x 674 din 24 octombrie 2022, înregistrată cu nr.4c-13/976 din 25 

octombrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 

19 octombrie 2021.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 

(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 alin.(2) din Decretul-Lege 

nr.118/1990, în sensul instituirii posibilităţii acordării beneficiilor prevăzute de lege şi persoanelor care au 

fost constituite în prizonieri după data de 23 august 1944 ori, fiind constituite ca atare, înainte de această 

dată, au fost reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului, nu doar de partea sovietică, ci şi de partea 

germană. De asemenea, se urmăreşte acordarea unei sume fixe cu titlu de despăgubire reparatorie pentru 

noua categorie de beneficiari. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 

şedinţa din ziua de 20 martie 2023. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul 

favorabil transmis de Consiliul Economic și Social prin adresa cu nr.4827 din 2 august 2022 şi avizul 

favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.936 din 11 august 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.  
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