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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea 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 conformitate cu prevederile art.95 �i art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgen�ă, cu proiectul de Lege pentru modificarea 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, trimis cu adresa nr. P.l. x. 
175 din 10 aprilie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/481 din 11 aprilie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 4 aprilie 2017. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 

proiectul de lege  în şedinţa din 24 aprilie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.105/1999, prin actualizarea indemnizaţiilor lunare primite de aceste persoane, în sensul respectării 
principiului echităţii între drepturile acordate persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 şi drepturile acordate 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, astfel 
cum sunt acestea reglementate prin Decretul-Lege nr.118/1990.  

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.75/15.02.2017.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor 
ordinare.  

                                         
                               PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                       Eugen NICOLICEA                           Costel Neculai DUNAVĂ 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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