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Domnului deputat 
 Florin IORDACHE, 
 
Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945 , precum şi cele deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri 
 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării  a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu, Proiectul 

de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai 

au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive  
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politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri trimisă prin adresa nr PL x 150 din 20 mai 2013, înregistrat 

cu numărul 47/248 din 20 mai 2013.  

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 14 mai 2013. 

        În temeiul prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

dezbătut Proiectul de lege  menţionat mai sus,  în şedinţa din 28 mai 

2013. 

        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea 

persoanelor care nu mai au cetăţenia română dar care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de 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 . 

      Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr.222/1.04.2013. 
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        În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                                                                                                                                                     
 

Cu deosebită consideraţie, 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC  
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