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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 1 martie 2022 

Nr. 4c-9/87 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.5 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 și a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 32/2022 din 9 
februarie 2022, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 1 martie 2022 

Nr. 4c-9/87 
  
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.5 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 și a 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 32/2022 din 9 
februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
proiectului de Lege pentru completarea art.5 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 și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.5 
din Decretul-lege nr.118/1990, în sensul extinderii sferei beneficiarilor 
actului normativ de bază, prin includerea unei noi categorii, respectiv 
copiii minori la data la care unul dintre părinţii lor fireşti era căsătorit cu o 
persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2), 
care au crescut într-o asemenea familie, urmărindu-se acordarea unei 
indemnizaţii lunare şi pentru această categorie de urmaşi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 7 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.7657/10.112021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr. 932/24.11.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/32/15 februarie 2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/54/23.02.2022). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 22 februarie 

2022 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

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 asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte 
integrantă din raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   Dan Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(DL 118/1990) Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea art.5 
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 
 

 
 
 

Lege pentru 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 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru corelare cu 
amendamentele propuse 
prin prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(DL 118/1990) Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

2.   
__ 

 
Articol unic. – La articolul 5 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. 1208 din 
10 decembrie 2020, după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin.(61), cu următorul 
cuprins: 
 

 
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.1208 din 10 decembrie 2020, 
se completează după cum 
urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

3.   
__ 
 
Art.5, alineat nou 
 
 
 
 

 
__ 

 
1. La articolul 5, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin.(51), cu 
următorul cuprins: 
“(51) De prevederile alin.(6)-(9) 
beneficiază în mod 
corespunzător şi copilul minor la 
data căsătoriei părintelui său cu 
persoana aflată într-una dintre 
situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) şi (2) şi care a fost 
crescut de către părintele 

 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru claritatea și precizia 
normel.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(DL 118/1990) Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

beneficiar de indemnizaţie 
potrivit prezentei legi.” 
 
Autori: dl deputat Szabó Ödön şi 
membrii comisiei aparţinând 
grupurilor parlamentare PSD, 
PNL, UDMR şi Minorităţilor 
naţionale 

4.   
__ 

 
“(61) Copilul minor la data la 
care unul din părinţi era 
căsătorit, cu o persoană care era 
într-una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi 
(2), are dreptul la o indemnizaţie 
lunară în acelaşi cuantum cu 
indemnizaţia copilului minor de 
la alin. (6).” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: dl deputat Szabó Ödön şi 
membrii comisiei aparţinând 
grupurilor parlamentare PSD, 
PNL, UDMR şi Minorităţilor 
naţionale 
 

A fost preluat în 
reformularea alin.(51), 
pentru o corectă 
intervenţie legislativă. 

5.   
__ 

 
__ 

 
2. La articolul 13, după 
alineatul (1) se introduc două 
noi alineate, alin. (11) şi (12), 
cu următorul cuprins: 
„(11) În situația în care, în actele 
oficiale eliberate de organele 
competente, prevăzute la 
alin.(1), nu este specificată ziua 
din care persoana s-a aflat în 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Prevederi necesare. 
 
Pentru claritatea și 
previzibilitatea normei 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(DL 118/1990) Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

una dintre situațiile prevăzute la 
art.1, la stabilirea cuantumului 
indemnizaţiei se ia în considerare 
ziua de 15 din luna menționată 
în documentul oficial. 
 
(12) În situația în care în actele 
oficiale eliberate de organele 
competente, prevăzute la 
alin.(1) este specificat doar anul 
persecuţiei, la stabilirea 
cuantumului indemnizaţiei se ia 
în considerare data de 1 iulie din 
anul menționat în documentul 
oficial.” 
 
Autori: deputaţi Éva Andrea 
Csép, Adrian Solomon, Silviu 
Vexler 

juridice. 
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