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A V I Z 
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. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul 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, trimis cu adresa nr. PLx. 632 din 2 
decembrie 2019, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/1082/2019.  

             Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 din  
Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  91  alin. (9) pct. 1 din  Regulamentul  Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 noiembrie 2019, ca urmare a depăşirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990, în sensul de a aduce reparaţiile juste, cuvenite pentru suferinţele îndurate de victimele 
regimului comunist aflate în viaţă, care datorită persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost grav 
discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a 
veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp de decenii, în toată perioada comunistă; 
de asemenea, se are în vedere ca şi urmaşii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist 
să beneficieze de reparaţiile acordate prin Decretul-Lege nr.118/1990 deoarece, datorită criteriilor 
aberante stabilite de regimul comunist, au fost consideraţi ca având „origine nesănătoasă”, suferind 
multe discriminări şi limitări profesionale. 

 În şedinţa on-line din data de 12 mai 2020, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.702 din 
13.08.2019 şi avizul favorabil al Consiliului Economic si Social nr. 3986 din 30.07.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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