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

Nr. XXVI/708/13.09.2022

AVIZ

la
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite

în prizonieri

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L570/2022 din data de 6.09.2022, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunere 
legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, iniţiatori: 
Aelenei Evdochia - senator AUR; Boancă Rodica - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian - senator 
AUR; Cioromelea Valentin-Rică - senator AUR; Genoiu Mihail - senator PSD; lovanovici-Şoşoacă 
Diana - senator Neafiliat; Lavric Sorin - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian - senator AUR; Matieş 
Călin-Gheorghe - senator PSD; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR; Mutu Gabriel - senator PSD; 
Neagu lonuţ - senator AUR; Scarlat George - senator PNL; Târziu Claudiu-Richard - senator AUR; 
Toanchină Marius-Gheorghe - senator PSD; Voiculescu Liviu-Dumitru - senator PNL; Aelenei Dănuţ - 
deputat Neafiliat; Albişteanu Mihail - deputat AUR; Axinia Adrian-George - deputat AUR; Badiu 
Georgel - deputat AUR; Chelaru Mircia - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu 
Ringo - deputat AUR; Flucuş Dumitru - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Gavrilă 
Anamaria - deputat Neafiliat; Ghiţă Daniel-Florin - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel - deputat 
AUR; Lasca Mihai loan - deputat Neafiliat; Puşcaşu Lucian-Florin - deputat AUR; Scripnic Lilian - 
deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat AUR; Stoica Ciprian- 
Titi - deputat AUR; Tanasă Dan - deputat AUR; Tobă Francisc - deputat Neafiliat; Volosatîi Boris - 
deputat AUR.

în şedinţa din 13 septembrie 2022, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi a hotărât, în unanimitate, să adopte un aviz favorabil cu amendamente admise, cuprinse 
în anexa nr. 1.

Secretar,Preşedintă,

Senator TOANCHINĂ Marius-GheorgheSenatoa GUiAnca Dana
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Domnului senator ROTARII Ion
Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială



Anexă la Avizul cu nr. XXVI/708/2022
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi

AMENDAMENTE ADMISE
la

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori

constituite in prizonieri (L570/2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Decretului- 
Lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri 
fL570/20221

Amendamente
propuse

Motivare/Autor amendamentNr.
crt.

La articolul 2 alineatul (1] din 
Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1208 
din 10 decembrie 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
"b) a fost constituită în prizonier de 
către Germania şi aliaţii săi, după 23 
august 1944 şi până la data de 15 mai 
1945, în teritoriile din Europa în care 
Armata Română a dus lupte cu 
inamicul."

Amendament propus de dl senator 
Marius Toanchină şi adoptat cu 
unanimitate de voturi.

1.

b] a fost constituită în prizonier de către partea 
sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind 
constituită ca atare, înainte de această dată, a 
fost reţinută în captivitate după încheierea 
armistiţiuiui[...].
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