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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
 

 
Bucureşti, 14 iunie 2010 

Nr. 27/397 
 
 

 
 

R A P O R T   D E   Î N L O C U I R E 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România 

cu începere de  la 6 martie 1945 din motive etnice 

 
 
 

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de  la 6 martie 1945 din 

motive etnice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

vederea întocmirii unui nou raport, cu adresa nr. PLx 457 din 12 mai 

2010. 

 

În urma rediscutării, în şedinţa din 8 iunie 2010, Comisia a hotărât, 

cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, respingerea proiectului de lege, 

motiv pentru care prezentul raport înlocuieşte rapoartele anterioare, 

depuse cu nr. 510/09.03.2010, 214/12.04.2010 şi 304/06.05.2010. 

 

 

 



Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 

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, în sensul majorării cuantumului indemnizaţiilor acordate 

beneficiarilor acestui act normativ, de la 100 lei la 200 lei. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 347/14.04.2009) 

• avizul avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/511/14.10.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/863/14.10.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/619/20.10.2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1163/07.05.2009). 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege din următoarele considerente: 

- iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se prevederile art.138 alin. (5) din Constituţia 

României, republicată, care prevede că „nici o cheltuială bugetară nu 

poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare” 

- în actualele condiţii de reducere a cheltuielilor bugetare s-a considerat 

că nu este oportună promovarea acestui proiect de lege. 

 

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 8 iunie 2010 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor,  următorii: 

- d-l Dumitru Cornoiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 
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- d-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 

septembrie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

         
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,                                                   
Consilier parlamentar Elena Mesaroş                              
 
 

Întocmit,  
Expert parlamentar Monica Rallu Curta 
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