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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 10 iunie 2020 

Nr. 4c-9/289 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege „Decret-
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 Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa  
nr. PLx 225/2020 din 29 aprilie 2020, pentru dezbatere şi examinare în 
fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 10 iunie 2020 

Nr. 4c-9/289 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege „Decret-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 temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 225/2020 din 29 aprilie 2020, cu 
dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege „Decret-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”. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(2) din Decretul-Lege nr.118/1990, 
în sensul majorării de la 200 de lei la 350 de lei a indemnizaţiei lunare acordate pentru fiecare an de internare 
abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, pentru persoanele care s-au aflat în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) din Decretul–Lege nr.118/1990, indiferent dacă acestea sunt sau 
nu sunt pensionate. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 aprilie 2019, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.174/05.03.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.985/18.02.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/215/05.05.2020) 
• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.3777/28.05.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 9 iunie 2020 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 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.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

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

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Decret-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 celor 
deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri 
 

 
 

Lege pentru modificarea 
alin. (2) al art.4 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 celor 
deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri 
 

 
 
 
Pentru respctarea 
normlor de tehnică 
legislativă. 
 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Decret-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 celor 
deportate în străinătate ori 

 
Articol unic. - La articolul 4 
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 celor 

 
 
Pentru respctarea 
normlor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

constituite în prizonieri 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.631 din 23 septembrie 
2009, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 
 

deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, 
republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.631 din 23 septembrie 
2009, cu modificările și 
completările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

3.  
Art. 4 alin.(2) 
 
 
(2) Persoanele care s-au aflat 
în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) 
lit. c) şi d) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 200 
lei pentru fiecare an de 
internare abuzivă în spitalele 
de psihiatrie sau de domiciliu 
obligatoriu, indiferent dacă 
sunt sau nu sunt pensionate. 
 

 
- La articolul 4, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Persoanele care s-au 
aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) 
lit. c) şi d) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 350 
lei pentru fiecare an de 
internare abuzivă în spitalele 
de psihiatrie sau de domiciliu 
obligatoriu, indiferent dacă 
sunt sau nu sunt pensionate.” 
 

 
Partea introductivă se 
elimină. 
 
Alin.(2) nemodificat 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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