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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de 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 celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri 
 

 
În conformitate cu prevederile 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 783/2015 din 4 noiembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de 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 celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.566/03.06.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1405/23.11.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/789/18.11.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr. 4c-2/987/08.03.2016) 
• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.6540/07.06.2016 şi 

nr.1802/22.03.2017). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul acordării drepturilor prevăzute de acest 
act normativ şi persoanelor care au făcut parte din grupul “deţinuţilor 
politici care au fost condamnaţi la data de 9 decembrie 1993 de către un 
tribunal al regimului separatist de la Tiraspol, nerecunoscut pe plan 
internaţional şi s-au aflat în regim de detenţie între 9 şi 15 ani”. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 22 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 octombrie 

2017 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul deputat Eugen Tomac, în calitate de iniţiator. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 
2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât este necesară 
elaborarea unui act normativ distinct pentru a realiza recunoaşterea şi 
reparaţia morală pentru prejudiciile suferite de persoanele care au luptat 
pentru continuarea luptei anticomuniste şi promovarea valorilor şi 
principiilor democratice. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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