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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea Ordonantei 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.

Art. I. - Ordonanta 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, 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. La articolul 2, alineatul (2) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele care s-au aflat in situa^iile prevazute la art. 1 alin. 

(1) lit. c), d) §i g) au dreptul la o indemniza|ie lunara de 350 lei pentru 

fiecare an de stramutare, de munca foitata sau de evacuare din propria 

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

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) §i g), precum §i persoana 

care s-a aflat in situa^ia prev^uta la art. 1 alin. (1) lit. f) beneficiaza 

incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa 

cererea, in condifiile prezentei ordonanfe, de o indemnizafie lunara de 350 

lei, daca ulterior nu s-au recasatorit.”

Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii 

urmatoare celei in care aceasta se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea L

Art. III. - Ordonanfa Guvemului 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 entice, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modificari §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 textelor o 

noua numerotare.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitulia 

Romdniei, republicatd.
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