
EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere legislativa are ca obiect modificarea art. 5 alin. (6) (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”, in sensul stabilirii unei echitati de natura morala materiala pentru cei 
care au suferit ororile regimului comunist.

Trebuie sa |inem cont de declaratiile si rezolutiile organiza^iilor intema^ionale 
referitoare la asigurarea reparatiilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist, 
cum ar fi:

- Rezolu^a 1096 din 1996 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei
privind “Masurile de eliminare a mo^tenirii fostelor sisteme totalitare 
comuniste

- Rezolutia 1481 din 2006 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei
privind ‘‘Necesitatea condamndrii internafionale a crimelor regimurilor 
comuniste totalitare

Statele membre ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, la care Romania a 
aderat, au considerat necesar ca persoanele nevinovate care au fost persecutate 
pentru anumite fapte, considerate normale ^i legale intr-o societate democratica, sa 
fie reabilitate, sa le fie restituite proprietalile confiscate ^i, atat timp cat victimele 
regimului comunist §i familiile lor mai sunt in via|a, sa poata primi compensa|ii 
pentru daunele morale §i materiale suferite.

La data de 18 decembrie 2006, Pre§edintele Romaniei a prezentat '’Raportul final al 
Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania ” in faU 
Parlamen^lui Romaniei, a condamnat regimul comunist §i 1-a declarat ilegitim ^i 
criminal. In discursul^sau, Pre^edintele Romaniei a copdamnat politica de anihilare a 
unor intregi categorii sOciale in numele luptei de clasa, declarand:

“Cei mai de seamd reprezentanli ai elitelor din Romania au fost eliminafi fie prin 
asasinat, fie prin departure, intemnifare, muncd for^atd :sau marginalizare. S-a 
recurs la o logicd a vinovafei colective §i persecutarea familiilor celor banuifi de 
intenfii sau de actiuni anticomuniste. S-a recurs [la criterii aberante pentru a 
distruge §ansele copiilor din familiile cu “origine nesdndtoasd” de a studia in 
invdfdmdntulsuperior. “ r. ,

“In numele Statului Roman, imi exprim regretul ^i compasiunea pentru victimele 
dictaturii comuniste. In numele Statului Roman, cer scuze celor care au suferit, 
familiilor lor, tuturor celor care, intr-unfel sau altul. ^i-au vdzut destinele ruinate de 
abuzurile dictaturii. ”

De asemenea, se are in vedere faptul ca detinu^ii politici au- depus munca fortata 
perioade indelungate, in condi^ii inumane, pentru care nu au fost niciodata
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remunerafi, iar statul a profitat de munca acestora. Deportatii au trudit in lAS-urile 
din Baragan, inclusiv batrani §i copii, reu§ind cu greu sa supravieUiiasca.
Media de varsta a copiilor beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990, nascuti 
inainte, in timpul sau dupa perioada in care parinfii lor s-au aflat in una din situafiile 
prevazute la art. 1 alin. (1) §i (2) din Decretul-lege, este de circa 65 de ani.
Scopul prezentei initiative legislative este de a aduce, atat cat mai este posibil, 
reparatii pentru suferinfele indurate in timpul regimului comimist de persoanele 
persecutate §i de membrii familiilor lor care sunt inca in via^a. Datorita persecutiilor 
politice, vadit nedrepte, aceste personae au fost grav discriminate social ^i 
profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea §i restrangerea majora a veniturilor 
materiale ale acestora §i ale familiilor lor, accederea in profesii §i pozi^ii conform 
capacitatilor lor, timp de decenii, in toata perioada comunista.
Datorita criteriilor aberante stabilite de regimul comunist, copiii persoanelor 
persecutate din motive politice au fost considerati ca avand “origine nes^atoasa”, 
suferind multiple discriminari, nedreptafi, umilin^e, care i-au transfofmat atat in 
“copii fara copilarie” cat §i in oameni carora le-a fost furat viitorul.
In mod fundamental, este necesar §i corect ca ^i copiii celor care au fost victime ale 
persecutiilor regimului comunist sa beneficieze de reparafiile acordate prin Decretul- 
lege nr. 118/1990.
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