
A• .4)

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucure§ti, cod postal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
^OMANI^

Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociatiei Internationale a Consiliilor Economice Sociale $iInstitutiilor Similare (AlCESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice §i Sociale fi Institutiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlaraentului ?i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiin{are, organizare §i fiinctionare.” (Art. 141 din Constitufia Romaniei revizuita)

,ilreial|3^” ...Ur CONSILIUL ECONOMIC ?l SOCIAL

iPQiDc

sn. INTRARE
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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurata in data de 6 martie 1945, 
precum si celor deportate in strainatate, ori constituite in prizonieri

(067/3.03.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare si fiinctionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea f completarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurata m data de 6 martie 1945, precum §i celor deportate in strainatate, ori 

constituite in prizonieri (867/3.03.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 16.03.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• propunerea legislativa stabile§te la art. 13 o indemnizatie de 200 de lei/sedinta pentru membrii 

comisiilor ce se doresc a fi constituite, ignorand faptul ca ace§tia i§i desfa§oara atributiile de
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lucru din fi§a postului, §i nu activitati suplimentare in momentul participarii la deliberari §i fara 

stabilirea unei limite dare in ceea ce prive^te numarul de sedinte sau maximul acestor 

indemnizatii. Mai mult decat atat nu se precizeaza o limita lunara a §edintelor, dar nici din ce 

buget se suporta plata indemnizatiilor;

• din punct de vedere al tehnicii legislative, initiativa legislativa reintroduce o prevedere care a 

fost declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala a Romaniei, iar in cuprinsul art. 14 

inlocuie§te in mod gre§it termenul ’’legionar” si reformuleaza de o maniera manipulatoare care 

nu tine cont de faptul ca crimele legionarilor nu au fost doar pe motiv de persecutie etnica sau 

rasiala, ci §i din motive de persecutie politics (lorga, Armand Calinescu), religioasa sau 

homofoba.

• in expunerea de motive se vorbeste despre clarificarea termenilor si compensarea suferintelor 

victimelor, familiei lor §i urma§ilor, insa nu se precizeaza ca scopul e actualizarea 

indemnizatiilor. Astfel, indemnizatia in cuantum de 700 lei/luna, in suma fixa, este inlocuita cu 

raportarea la salariul mediu brut stabilit ca baza de calcul al asigurarilor sociale, care in prezent 

este de 5380 lei/luna. In plus, nu prezinta informatii despre impactul bugetar si numarul 

beneficiarilor;

• la art. 5 alin. (1) se extinde/ clarifica categoria beneficiarilor - asa cum se mentioneaza in 

justificarea actului normativ - dar se exclude mentiunea „daca ulterior nu s-a recasatorit”, cu 

referire la sotiile victimelor, fiind vorba despre o extindere a beneficiarilor de compensatii fara 

ca aceasta sa fie mentionata in justificare;

• la art. 13 alin. (3) se mentioneaza ca dosarele vor fi evaluate de o comisie formats din 

directorul AJPIS, reprezentantul Casei Judetene de Pensii §i douS persoane care nu sunt 

nominalizate ca apartenentS, §i cel mai probabil vor intra in randul oportunitStilor de numiri 

politice, doar pentru doi membri ai acestei comisii punandu-se o conditie (de studii juridice); se 

impune a fi definit profilul membrilor comisiei, astfel incat acestia sa fie apti de a indeplini 

misiunea pentru care fimctioneazS respectiva comisie;

• se mentioneazS cS, in activitatea sa de verificare a dosarelor, comisia va putea solicita suportul 

Asociatiei fostilor detinuti si al CNSAS, insS termenul de solutionare a dosarelor de 30 de zile 

este imposibil de respectat pentru spetele ce necesitS un rSspuns din partea CNSAS, fiind §tiut 

ca aceastS institutie nu are impuneri de timp pentru formularea rSspunsurilor. In plus, farS un 

aviz CNSAS care sS certifice faptul cS solicitantul nu a fScut politie politics exists riscul sS fie 

indemnizat un fost colaborator al securitStii.

Pre^edinte, 
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