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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 15 iunie 2022 
Nr. 4c-9/241 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

completarea şi 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 celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, trimisă Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu adresa nr. Plx 207/2019 din 27 martie 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, 15 iunie 2022

Nr. 4c-9/241 
  

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind completarea şi 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 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 207/2019 din 27 martie 2019, 
cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind completarea şi 
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 celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea  

Decretului-Lege nr.118/1990, în sensul clarificării unor aspecte privind 
categoriile de persoane care beneficiază de drepturile prevăzute la art.1 
alin.(1) din actul normativ. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.24/16.01.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.118/8.01.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/284/3.04.2019) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.6902/11.07.2019). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 14 iunie 2022  
au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un 
parlamentar prezent, care nu şi-a exprimat votul). 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 25 martie 2019. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a propunerii 
legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă 
din raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege privind completarea şi 

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 celor 
deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri 
 

 
 
 
Lege pentru modificarea art.1 

alin.(2) 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, şi pentru 
stabilirea unor măsuri necesare 

aplicării Ordonanţei 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 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă 
şi corelare cu 
amendamentele 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 

2.   
Articol unic: 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, republicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.631 din 23 septembrie 
2009, se completează după cum 
urmează: 
 

 
Art.I. – La articolul 1 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, republicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.631 din 23 septembrie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera 
b) a alineatului (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 

 
Corelare cu 
modificările 
propuse. 

3.  
(2) De aceleaşi drepturi 
beneficiază şi persoana care: 
 
a) a fost deportată în străinătate 
după 23 august 1944; 
 
b) a fost constituită în prizonier de 
către partea sovietică după data de 

 
1. La art. 1 alin (2) lit.a se modifică 
după cum urmează: 
 
a) a fost deportată sau deţinută 
în fosta Uniune a Republicilor 
Sovietice Socialiste, prin decizii 
ale autorităţilor acesteia, 
înainte sau după 23 august 1944;

 
Textul pct.1 se elimină. 
 
 
Lit.a) se elimină 
 
 
b) a fost constituită în prizonier de 
către partea sovietică după data de 

 
 
 
 
Se menţine textul în 
vigoare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

23 august 1944 ori, fiind 
constituită ca atare, înainte de 
această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea 
armistiţiului. 
 

 23 august 1944 ori, fiind 
constituită ca atare, înainte de 
această dată, a fost reţinută, în 
captivitate după încheierea 
armistiţiului, indiferent de locul 
reţinerii.” 
 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 

 
Pentru clarificarea 
unor aspecte legate 
de locul reţinerii. 

4. (din Legea nr.154/2021) 
 
Art. II. - Alineatul (1) al articolului 
II din Legea nr. 154/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 573 din 7 
iunie 2021, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(1) Prin derogare de la prevederile 
art. 5 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere 

  
Art.II. - Alineatul (1) al articolului 
II din Legea nr. 154/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 573 din 7 
iunie 2021, cu modificările 
ulterioare, se abrogă. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 



 
7

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice, 
republicată, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, drepturile stabilite potrivit 
art. 31 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se acordă şi se 
plătesc începând cu data de 1 
ianuarie 2023.” 
 

5.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. - Prin derogare de la 
prevederile art. 5 din Ordonanţa 
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, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, drepturile stabilite 
potrivit art. 31 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se acordă 
şi se plătesc după cum urmează: 
a) începând cu luna următoare 
celei în care intră în vigoare 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
Impactul financiar 
al acordării 
drepturilor 
prevăzute la  lit.a) 
este de 214.200 lei 
lunar. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

prezenta lege, drepturile stabilite 
pentru copiii persoanelor care 
s-au aflat în una din situaţiile 
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a), b), 
d) şi e) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b) începând cu data de 1 ianuarie 
2023, drepturile stabilite pentru 
copiii persoanelor care s-au aflat în 
una din situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.c) şi g), precum şi 
pentru copiii prevăzuţi la art.31 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autor: deputat Silviu Vexler  
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