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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr. 118/1990 pentru 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 
 
 
 
  Biroul  permanent al Camerei Deputaţilor a înaintat, cu adresa 

nr. 297 din 2 octombrie 1997, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru 

modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru 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 şedinţa din data de 15 octombrie 1997, comisia a examinat 

proiectul de lege menţionat în varianta adoptată de Senat şi a hotărât să-i 

acorde aviz favorabil. În cursul discutării proiectului de lege au fost aprobate, 

însă, şi următoarele propuneri de amendare a acestuia: 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1. Art. I, punctul 4, art. 12, 
alin. 3: 
   - "Drepturile prevăzute 
la art. 1 pentru persoanele 
cu domiciliul în străinătate 
care se află într-una din 
situaţiile respective pot fi 
solicitate până la 31 
decembrie 1997". 

   Domnul deputat Ovidiu 
Şincai a propus eliminarea 
acestui alineat, propunere 
însuşită de comisie. 

  Intervalul de timp rămas 
până la 31 decembrie 1997 
este prea scurt pentru ca 
cei îndreptăţiţi să poată 
valorifica drepturile 
acordate. 
    În plus,    vocaţia de a 
beneficia de reparaţiile 
acordate de lege n-ar 
trebui să fie limitată în 
funcţie de o anumită dată 
 (31 decembrie 1997). 
 

2. Art. II: 
   - "Articolele 8, 9, 11, 13, 
15, 16 şi 17 din Decretul-
Lege nr. 118/1990 se 
abrogă la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă". 

   S-a propus ca art. 11 din 
Decretul-Lege nr. 
118/1990 să nu fie 
abrogat. 

   Nu se justifică 
propunerea ca persoanele 
prevăzute la art. 11 să fie 
lipsite de drepturile 
acordate, mai ales că 
acestea se stabilesc numai 
în baza unor hotărâri 
judecătoreşti de constatare.
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Marţian Dan        Ovidiu Şincai 
 


