
oymd/niel

Comisiapentm muncd, famide 

§iprotectie sociafa
9{r.XXVlI/240/2020

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea art 5 alin. (6) f/ (7) din Decretul-lege 

nr.118/1990privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum celor deportate in strdindtate ori

constituite in prizonieri

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 
ulterioare, Comisia pentru munc5, familie §i protec^ie sociala, prin adresa nr. L564/2020, a fost 
sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterli §i elaborarii raportului, asupra 
propunerii legislative pentru modijicarea artS alin.(6) si (7) din Decretul-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strdindtate ori constituite 
in prizonieri, initiator! Adnagi Slavoiiub - deputat USR (minoritati); Gant Ovidiu Victor - deputat 
FDGR (minoritati); Vexler Silviu - deputat FCER (minoritati).

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin.(6) §i (7) din 
Decretul - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum §i celor deportate in 
strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, urmarindu-se modificarea modului de 
determinare a cuantumului indemnizatiei de care beneficiaza anumite categorii de persoane.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancarS §i pia^a de capital transmite avizul cu 

nr. 499-FAVORABIL.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritafi transmite avizul 

cu nr. S36-FAVORABIL.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvemului, reprezentanfi ai 
Ministerului Muncii §i Justiliei Sociale, care au menfionat ca susfin inifiativa legislativa.

Avand in vedere avizele favorabile §i argumentele prezentate de reprezentantul 
Guvemului, in §edinla din 21 septembrie 2020 membrii Comisiei pentru munca, familie §i protectie 
sociala au hotarat, cu unanimitate de voturi, sS adopte raport de admitere.

In consecin^a, Comisia pentru munca, familie §i protecjie sociala supune spre dezbatere 
§i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere $i propunerea legislativa.
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In raport cu obiectu! de reglementare, propunerea TegislativS face parte din categoria
legilor ordinare.

Propunerea legislative urmeaze a fi adoptate de Senat m calitate de prime Camera
sesizate.

Pre^edinte, Secretar,

Senat<frIok\ROTARU ■ Senator Florian-Dorel BODOG
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