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 RAPORT  
 asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009  privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 

pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

 
Camera Deputaţilor a hotărât în şedinţa din 28 februarie 2017, în temeiul 

prevederilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989 Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea examinării şi depuneri 
unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.221/2009  privind condamnările cu caracter politic 
şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-
x 111 din 29 martie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/437 din 30 martie 2016. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 22 martie 2016, în 
calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. 
(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii categoriilor de beneficiari ai 
legii, precum şi al prevederii posibilităţii acordării unor despăgubiri în cuantum fix 
pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. 

Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.1344 din 23 decembrie 2015, a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.  

Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de lege, conform 
punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.2084/29.03.2017. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, în şedinţa din 5 aprilie 2016 a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/320/06.04.2016. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a avizat negativ proiectul de lege 
în şedinţa din ziua de 12 aprilie 2016, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu 
nr.4c-7/338/18.04.2016. 
         Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege în 
şedinţa din ziua de 6 septembrie 2016, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu 
nr.4c-2/191/07.09.2016. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 14 
septembrie 2016. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege.  

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat din nou iniţiativa legislativă, în şedinţele din zilele 
de 8 iunie 2017 şi 20 februarie 2018. 

La şedinţele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listelor de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
suplimentar de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.221/2009  privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, întrucât 
soluţiile legislative propuse la art.III din proiect sunt similare celor care au făcut 
obiectul Deciziilor Curţii Constituţionale nr.1354/2010, nr.1358/2010 şi nr.1360/2010, 
prin care s-a constatat neconstituţionalitatea acestora. În consecinţă, dispoziţiile propuse 
prin proiectul de act normativ sunt susceptibile de neconstituţionalitate.  

Măsura prevederii unor despăgubiri în cuantum plafonat prin dispoziţiile legii, 
prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a) în forma modificată prin dispoziţiile art. I pct. 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2010 a fost declarată neconstituţională prin 
Decizia nr.1354/2010. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
        PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
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