
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege 

nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 

de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori 

constituite in prizonieri §i pentru modificarea Ordonanfei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania 

cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din 

motive etnice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Decretul-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum §i celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

Art.1.

1. La articolul 12, alineatul (3) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Agen^iile judetene de plata §i inspec^ie sociala sunt 

obligate sa se pronunte asupra cererii de dobandire a drepturilor 

prevazute de prezentul decret-lege, in termen de maximum 30 de zile, 
printr-o decizie motivata.”
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2. In tot cuprinsul decretului-lege, sintagma „directiile de 

munca si protectie sociala” se inlocuie§te cu sintagma „agentiile 

judefene de plata §i inspecfie sociala”.

Art II. - Ordonanta Guvemului nr. 105/1999 privind acordarea 

uiior drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in 

Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din 

motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la 

art. 1 alin. (1) lit. a) §i b) au dreptul la o indemniza^ie lunara de 700 lei 
pentru fiecare an de deportare ori de deten^ie.

(2) Persoanele care s-au aflat in situaflile prevazute la art.l 

alin. (1) lit. c), d) g) au dreptul la o indemnizafle lunara de 300 lei 
pentru fiecare an de stramutare, de munca fortata sau de evacuare din 

propria locuin^a.
(3) Persoanele care s-au aflat in situaflile prevazute la art.l 

alin. (1) lit. e) au dreptul la o indemniza{ie lunara de 700 lei.”

2. Articolul 3 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. - So^ul supravietuitor al celui decedat, din categoria 

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) g), precum §i 
persoana care s-a aflat in situafla prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f) 

beneficiaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a 

fost depusa cererea, in condi^iile prezentei ordonan^e, de o indemnizajie 

lunara de 250 lei, daca ulterior nu s-au recasatorit.”

3. La articolul 10, alineatui (3) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Impotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) 

si (2) persoana interesata poate introduce contestatie in conditiile 

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si 
completmle ulterioare. Contestatiile sunt scutite de taxa judiciara de 

timbru.
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Art III. - Drepturile prevazute la art. 11 se acorda incepand cu 

data de 1 ianuarie 2020.

Art IV. - Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoaiielor persecutate de catre regimurile 

instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 

6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modified §i 
completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, precum §i cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va 

republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelof o 

noua numerotare.
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Aceasta lege a fost adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 fi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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