
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

1/2

 
Comisia pentru muncă şi     Comisia juridică de disciplină şi  
protecţie socială      imunităţi 
 

Bucureşti, 20 martie 2014 
Nr. 4c-11/1419  

Bucureşti, 20 martie 2014 
Nr. 4c-7/701  

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea plăţii unor 

despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru 
săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică 
de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 548/2013 
din 2 decembrie 2013, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind 
stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate 
definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.987/19.09.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/547/11.12.2013). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal privind instituirea unei sancţiuni pecuniare, cu titlu de despăgubire, 
complementară sancţiunii penale, care să fie plătită lunar de către 
persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva 
persoanelor persecutate din motive politice în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989. 



 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
La şedinţa Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi din data de 25 

februarie 2014 au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 26 de membri.  
 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 18 

martie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 24 
membri.  

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Ileana Petre, 
director în cadrul Ministerului Justiţiei. 

 
Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă şi 3 abţineri). 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27.11.2013. 

 
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, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
 

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Florin Iordache    Bogdan Liviu Ciucă 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Mihăiţă Găină    Theodor-Cătălin Nicolescu 

  
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo    Consilier parlamentar Roxana David 
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