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Comisia pentru muncd,famtLie 

§iprotectie sociaCd

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instauratd cu mcepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in straindtate, ori

constituite in prizonieri

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 
ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala, prin adresa nr. L81/2021, a fost 
sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra 
propunerii legislative pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratd cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strdindtate, ori constituite in 
prizonieri, initiator Roman Florin-Claudiu - deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea 
Decretului-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 a celor deportate in 
strainatate, ori constituite in prizonieri in sensul de a fi diminuate, intr-o proporjie cat mai mare, in 
limita posibilitajilor, toate aspectele cu caracter discriminatoriu, care i-au afectat atat moral, cat §i 
material, pe cei indreptali^i sa beneficieze de prevederile acestui decret-lege, cu menliuriea ca 
diversele inechitati au fost introduse in cuprinsul textului de lege inca de la momentul emiterii, in 
anul 1990 §i au produs efecte vreme de 30 de ani, iar ultimele modificari §i completari aduse de 
Legea nr.232/2020, nu au eliminat unele inechitali, ba chiar, in parte, le-au adancit.

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

nr. 181-FA VORABIL.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritali transmite avizul 

cu nr. 231-FAVORABIL.
Comisia pentru sanatate transmite avizul cu nr. 154-FAVORABIL cu amendamente.
Amendamentul Comisiei pentru sanatate a fost respins cu majoritate de voturi de 

membrii Comisiei pentru munca, familie §i protec^ie sociala.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile art. 63 

din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvemului, reprezentanti ai 
Ministerului Muncii §i Protecliei Sociale.

Avand in vedere argumentele prezentate de reprezentantul Guvemului,cu privire la 
faptul ca prin adoptarea acestei propuneri legislative s-ar conduce la majorarea substan^iala a 
efortului fmanciar (cheltuieli de trei, patru ori mai mari decat cele rezultate in urma aplicarii Legii 
nr. 232/2020) in ^edin^a din 28 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru munca, familie §i protec^ie 
sociala au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de respingere, insofit de 
amendamente respinse.

De asemenea, s-a avut in vedere si faptul ca se impune elaborarea unei legislatii unitare, 
prin constituirea unui grup de lucru format din reprezentan^ii tuturor fortelor politice, care sa 
elimine toate mechitatile aparute in aplicarea acestui act normativ.



In consecinia, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala supune spre dezbatere 
§i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria
legilor ordinare.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de prima Camera
sesizata.

Pre§edinte, Secretary

Senator Stefan PALARIE Senator Sorin VLASIN
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Anexa la avizul Nr.XXVII/.

Amendamente respinse la
Propunerea legislativa pentru modlHcarea completarea Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate, ori

constituite m prizonieri (L81/2021)

Propunerea legislativa pentru modificarea 
si completarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind
persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurata cu incepere de la 6 
martie 1945, precum si a celor deportate in 
strainatate, ori constituite in prizonieri

ObservafiiDecretul-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 strainatate ori constituite in 
prizonieri

Nr.
AmendamenteCrt.

acordarea drepturiunor

1 Art.8 (2) 9. La articolul 8, alineatul (2), litera a) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.8.- (2) lit. a) acces prioritar si integral 
gratuit la asisten^a medicala, iar prin 
medicul de familie si la toate 
medicamentele, si la toate tratamentele, 
atat in ambulatoriu, cat si pe timpul 
spitalizarilor, in toate policlinicile si 
spitalele aparjinand Ministerului Sanata^ii, 
Ministerului Apararii Na^ionale si 
Ministerului Afacerilor Interne, iar la 
recomandarea medicului de familie si la 
bilete pentru tratament in bazele de 
tratament si unitalile din stapuni 
balneoclimaterice, aparjinand acelora§i 
ministere, costul integral al cheltuielilor 
urmand a fi suportat din bugetul 
respectivelor ministere si/sau al Fondului 
national unic de asigurari sociale de 
sanatate;"

9.La articolul 8, alineatul (2), litera a) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.8 (2)
a) acces prioritar §i integral gratuit la asisten^a 
medicala, iar prin medicul de familie la 
medicamente §i la tratamente, atat in ambulatoriile 
de specialitate, cat §i pe timpul spitalizarilor, in 
toate policlinicile §i spitalele aparjinand 
Ministerului Sanata^ii, Ministerului Apararii 
Na^ionale si Ministerului Afacerilor Interne sau in 
orice unitate sanitara aflata in contract cu casa de 
asigurari de sanatate, iar la recomandarea medicului 
de familie sau a medicului specialist §i la bilete 
pentru tratament intr-o unitate sanitara cu profil in 
specialitatea recuperare, medicina fizica §i 
balneologie, costul integral al cheltuielilor urmand a 
fi suportat din bugetul respectivelor ministere §i/sau 
al Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate;

Amendament 
regasit in 
avizul 
Comisiei 
pentru 
Sanatate si 
respins de 
Comisia 
pentru munca

a) asistenta medicala si medicamente, 
in mod gratuit si prioritar, atat in 
tratament ambulatoriu, cat si pe 
timpul spitalizarilor;

Autori: membrii Comisiei pentru sanatate




