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RAPORT 
la 

Propunerea legislativă pentru com pletarea Ordonanţei Guvernului 

nr 105/1 999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrte 1940 

până la 6 martfe 1945 din motive etnice 

(L66/202 1) 

În conformitate Cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială, prin adresa nr. L66/2021, a fost sesizată de către Biroul 

permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru com pletarea 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, iniţiată de Alexe Florin-Alexandru -

deputat PNL; Gang Ovidiu-Victor - deputat FDGR (minorităţi); PambuCCian 

Varujan - deputat UAR (minorităţi); Simonis Alfred-Robert - deputat PSD; Szabo 

Ödön - deputat UDMR; Vexler Silviu - deputat FCER (minorităţi). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui 

not articol, art.31, în cadrul Ordonanţei Guvernului nr 105/1999 privind acordarea 
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unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Românie 

cu începere de la 6 septembrie 1940 pônă la 6 martie 1945 din motive etnice, 

republicată, în sensul stabilirii unor drepturi şi pentru copiii celor care au fost 

victime din motive etnice ale regimurilor instaurate în România în perioada 6 

septembrie 1940 - 6 martie 1945. 

În conformitate cu prevederile art.6 3 din Regulamentul Senatului, 

rep ublicat, Cu modifică rile şi completă rile ulterioare, la dezbaterile äsupra 

proiectului de act normativ, au participat reprezentanţi ai Guvernului României. 

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 107/12.03.2021. 

Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr. 

2256/24.03.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi 

Comisia pentru buget, finance, activitate bancară şi piaţă de capital au transmis 

avize favorabile. 

În urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 14 aprilie a.c., 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu unanimitatea 

voturilor. senatorilor prezenţi, întocmirea unui raport de admitere, în vederea 

acordării unor drepturi reparatorii pentru copiii celor care au fost victime din 

motive etnice ale regimurilor totalitare în România în perioada 6 septembrie 

1940 - 6 martie 1945. Totodată, domnul preedinte tefan Pălărie a propus 

amendamente care vizează ca actul normativ dezbătut să intre în vigoare la data 

de 1 ianuarie 2022. Amendamentele au fost adoptate cu majoritate de voturi 

şi se regăsesc în anexa la prezentul raport. 

În consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune 

spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu 

amendamente admire şi Propunerea legislativă pentru completarea 

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 raport Cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit art.7 5 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Ştefan PĂLĂRIE 

~.....~....~-----~. 

Secretar, 

Senator Sorin VLASIN 
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AMENDAMENTE ADMISE 
la 

Propunerea legislativă pentru completarea 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 
L6672021

Nr. 
crt. 

Textul propunerii legislative Amendamente Observaţii 

1. 

Articol unic. - După articolul 3 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 
. . . 

prlvind 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, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 112 din 13 

februarie 2020, se introduce un nou 

articol, articolul 31, cu următorul 

cuprins: 

Articolul unic se modifică şi devine Art. I. 

Text nemodificat 

Iniţiator: Ştefan Pălărie - senator USR- 
PLUS 

Se doreşte introducerea unui nou articol, art. II, 
care prevede data intrării în vigoare a legii. 
Textul rămâne nemodificat. 

. 
Amendament admis cu majoritate de voturi. 

m e enta deciaională a artine Camerei Co p t , p , 
Deputaţilor. 
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„Art. 31. - (1) Copilul celui 

decedat, dispărut sau exterminat în 

trenurile morţii, în timpul pogromurilor, 

în timpul deportării în ghetouri şi lagăre 

de concentrare din străinătate, în timpul 

privării de libertate în locuri de detenţie 

sau în lagăre de concentrare, în timpul 

refugierii, expulzării sau strămutării în 

altă localitate, în timpul evacuării din 

locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a 

făcut parte din detaşamentele de muncă 

forţată are dreptul la o indemnizaţie 

lunară de 175 lei. 

(2) Copilul minor la data la 

care unul sau ambii părinţi s-au aflat în 

una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 

aim . (1) lit. a)-e) şi g), precum şi copilul 

născut în perioada în care unul sau 

ambii părinţi s-au aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 1 aim . (1) lit. 

a)-e) şi g) are dreptul la o indemnizaţie 

lunară în acelaşi cuantum cu 

indemnizaţia de care ar fi beneficiat 

părintele său decedat, stabilită conform 

prevederilor art. 2 la data depunerii 
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cererii de către copil. 

(3) Copilul născut după 

încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 

aim . (1) lit a)-e) şi g) are dreptul la o 

indemnizaţie lunară în cuantum de 50% 

din indemnizaţia de care ar fi beneficiat 

părintele său decedat, stabilită conform 

prevederilor art. 2 la data depunerii 

cererii de către copil. 

(4) Copilul care s-a aflat atât 

în una dintre situaţiile prevăzute la 

aim . (1)-(3), cât şi în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 1 aim . (1) lit. 

a)-e) şi g) beneficiază de indemnizaţia al 

cărei cuantum este mai mare. 

(5) La stabilirea indemnizaţiei 

prevăzute la aim . (2) sau (3), în situaţia 

în care ambii părinţi ai copilului s-au 

aflat în situaţiile prevăzute-la art 1 aim . 

(-1-) lit. a)-e) şi g), copilul are dreptul la 

indemnizaţia al cărei cuantum este mai 

mare. 

(6) De prevederile alin. (2)-

(5) beneficiază în mod corespunzător şi 

copilul celui decedat după încetarea 
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situaţiilor prevăzute la art. 1 aim . (1) lit. 

a)-e) şi g), în situaţia în care părintele 

său, deşi ar fi avut dreptul, nu a 

beneficiat de prevederile prezentei 

ordonanţe." 

2. După art. I se introduce un art. nou, art. II cu 
următorul cuprins: 

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2022. 

Iniţiator: Ştefan Pălărie - senator USR- 
PLUS 

Având în vedere că prin actul normativ sunt 
. prevăzute cheltuieli bugetare, este necesară 

intrarea în vigoare începând cu anu12022. 

Amendament admis cu majoritate de voturi. 
Competenţa decizională aparţine Camerei 
Deputaţilor. 
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