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CAMERA DEPUTATILOR         27 MAI 1997 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI        Nr. 195  
PROTECŢIE SOCIALĂ 
            
        RAPORT 
    asupra  propunerii legislative 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 a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 
  În urma  examinării propunerii legislative 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 a celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri în şedinţa din  21 mai  1997, propunem ca aceasta să fie  supusă spre dezbatere şi adoptare cu  următoarele 
amendamente: 
 
     Nr. crt.                     Articolul  

                (textul iniţial) 
         Amendamentul propus  
        

   Motivare 

         1. Titlul legii: 
                    Lege 
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 a celor deportate  
în străinătate ori constituite în prizonieri 
 

Comisia propune următorul text ca titlu al legii: 
            “Lege 
pentru modificarea  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 a celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri, astfel cum a fost 
republicat în Monitorul Oficial al României nr. 
209 din 3 septembrie 1996” 
 
Autor: deputat Kerekes Karoly. 
 
 
 

S-a eliminat sintagma 
“ şi completarea” 
deoarece propunerea 
legislativă are ca obiect 
doar modificarea actului 
normativ  nu şi 
completarea acestuia;  
 s-a completat titlul cu 
sintagma din final  din 
raţiuni de tehnică 
legislativă  
( a se vedea art.71 alin 
(2) din  Decretul nr. 
16/1976  pentru  
aprobarea Metodologiei 
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 generale de tehnică 
legislativă privind 
pregătirea şi 
sistematizarea 
proiectelor de acte 
normative.) 

       2. 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 şi a celor  deportate  în străinătate ori constituite în 
prizonieri, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
 

Comisia propune următorul text: 
“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 şi a celor  deportate  în străinătate ori 
constituite în prizonieri, se modifică  după cum 
urmează:” 

S-a eliminat  sintagma 
” şi se completează”  din  
raţiuni de tehnică 
legislativă şi pentru 
corelare cu titlul legii 

       3. 1. Art.8. alin.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.8.(2) - Preşedintele este jurist, propus de Ministerul 
Justitiei. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai direcţiilor 
de muncă şi protecţie socială, 2 reprezentanţi ai asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din 
România. Acolounde este cazul fac parte din comisie 2 
reprezentanţi ai asociaţiilor  foştilor prizonieri de război.” 
 

Comisia  propune  următorul text: 
1. Art.8. alin.2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.8.(2) - Preşedintele este jurist, propus de 
Ministerul Justiţiei. Din comisie fac parte 2 
reprezentanţi ai direcţiilor de muncă şi protecţie 
socială, 2 reprezentanţi ai asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din 
România şi  2 reprezentanţi ai asociaţiilor  
foştilor prizonieri de război.” 
 
Autor: deputat Kerekes Karoly 

S-a eliminat  textul “ 
Acolo unde este cazul 
fac parte din comisie” 
din fraza finală a pct.1 şi 
s-a introdus conjucţia 
“şi” cu motivarea:  
pentru  acurateaţea 
textului 

        4. 2. Art. 16 alin.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.16.(1) - Membrilor comisiei centrale,  ai comisiilor  
judetene şi a  municipiului Bucureşti, constituite în baza 
art.8 din prezentul Decret- Lege, care fac parte  din 
Asociaţia  Foştilor Deţinuţi Politici  şi Victime  ale  
Dictaturii din  România şi Asociaţia Foştilor Prizonieri de 
Război li se acordă o indemnizaţie lunară de  20.000 lei.” 
 

 Comisia propune următorul text: 
 Art. 16 alin.1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.16.(1) - Membrilor comisiei centrale,  ai 
comisiilor  judetene şi a  municipiului Bucureşti, 
constituite în baza art.8 din prezentul Decret- 
Lege, care fac parte  din Asociaţia  Foştilor 
Deţinuţi Politici  şi Victime  ale  Dictaturii din  

S-a propus o sumă  
rezonabilă în  corelare 
cu  creşterea preţurilor şi 
nivelul de trai din 
această perioadă 
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România şi Asociaţia Foştilor Prizonieri de 
Război li se acordă o indemnizaţie lunară de  
50.000 lei.” 
Autor : deputat Buzatu Dumitru 

        5. Art. II.   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 a celor  deportate  în străinătate ori constituite în 
prizonieri, se  va republica în Monitorul Oficial al 
României. 

Comisia propune eliminarea textului 
 
Autor:  deputat  Kerekes Karoly 

Deoarece prin  prezenta  
propunere legislativă se 
aduc puţine   modificări 
, nu este necesară 
republicarea.  

 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE       SECRETAR 
     Valentin Adrian Iliescu      Paula Maria Ivănescu 


