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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modiflcarea completarea Decretului-lege nr.118/1990 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

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.L- Decretul-Lege m*; 118/1990 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 §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul 2 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele care s-au aflat in situa^iile prevazute la art.l alin.(l) lit.c) §i 

d) au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 350 lei pentru fiecare an petrecut in 

situa^iile respective, indiferent daca s\mt sau nu sunt pensionate.”

2. La articolul 5, dupa alineatul (4), se introduc patru alineate noi, 
alineatele (5)-(8), cu urmatorul cuprins:

„(5) Copiii celui ucis sau exterminat in timpul rezisten^ei armate 

anticomuniste sau ca urmare a participarii la demonstra^ii, rascoale ^ar^e§ti sau 

alte forme de lupta impotriva comunismului, a celui executat cu sau fara sentin^e 

de condamnare la moarte pentru o inffactiune cu caracter politic §i a celui care a 

decedat in timpul anchetelor securitatii sau in timpul executed pedepsei sau
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masurii administrative, pana la data de 31 decembrie 1964, vor beneficia, fiecare, 
de o indemnizatie limara in valoare de 1000 lei, neimpozabila.

(6) Copiii minori la data la care unul sau ambii p^in^i s-au aflat in una 

din situatiile prevazute la art.l alin.(l) §i (2) vor beneficia fiecare de o 

indemnizatie lunara cuvenita parintelui, calculate conform art.4, sau in cazul in 

care §i ei s-au aflat in una din situatiile prevazute la art.l alin.(l) §i (2) pot opta 

intre indemnizatia cuvenita parintelui sau pentru indemnizatia aferenta perioadei in 

care ei in§i§i s-au aflat in atare situatie.
(7) Copiii nascuti in inchisoare, in lag^e, in deportare, in stramutare sau 

in domiciliu obligatoriu vor beneficia fiecare de o indemnizatie lunara egala cu cea 

cuvenita mamei pentru perioada in care aceasta s-a aflat in una din situatiile 

prevazute la art.l alin. (1) §i (2), calculate conform art.4, sau in cazul in care §i ei 
s-au aflat in una din situatiile prevazute la art.l alin.(l) §i (2) pot opta intre 

indemnizatia cuvenita mamei sau pentru indemnizatia aferenta perioadei in care ei 
in§i§i s-au aflat in atare situatie.

(8) Copiii nascuti dupa eliberarea p^ntelui din situatiile prev^ute la 

art.l alin.(l) §i (2) vor beneficia fiecare de o indemnizatie lunara egala cu 50% din 

indemnizatia p^intelui calculata conform art.4.”

Art.IL- 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 §i celor deportate in strmnatate ori constituite in prizonieri, 
republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.631 din 23 septembrie 

2009, cu modificarile §i complet^le ulterioare, precum §i cu modificarile aduse 

prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, 
dandu-se textelor o noua numerotare.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma initiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Melescanu




