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SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea si 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 si celor deportate in strainatate ori 

constituite in prizonieri

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - 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, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificarile §i completMle 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (4) se abroga.

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„Art. 5. - (1) Sotul/Sotia celui decedat in luptele cu organele de 

represiune comunista, in rascoale taranesti ori decedat, din categoria celor
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disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de 

psihiatrie, deportati, prizonieri sau carora li s-a stabilit domiciliu 

obligatoriu, are dreptul la o indemnizatie lunara de 700 lei, daca ulterior 

nu s-a recasatorit.”

3. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

4. La articolul 5, alineatul (5) se modibca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Copilul celui decedat, disparut sau exterminat in timpul 

luptelor cu organele de represiune comunista, in rascoale taranesti, in 

timpul detentiei, intemarii abuzive in spitale de psihiatrie, in timpul 

aplicarii masurii domiciliului obligatoriu, stramutarii, deportarii sau 

prizonieratului are dreptul la o indemnizatie lunara de 500 lei.”

5. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5^), cu urmatorul cuprins:
„(5’) De prevederile alin. (6) - (9) beneficiaza in mod 

corespunzator §i copilul celui decedat dupa eliberarea din detentie, 
intemare abuziva in spitale de psihiatrie, dupa ridicarea masurii 

domiciliului obligatoriu, stramutare, deportare sau prizonierat, in situatia 

in care parintele sau, de§i ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile 

prezentului decret-lege.”

6. La articolul 5, alineatele (6) - (9) se modified si vor avea
urmatorul cuprins:

„(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii parinti s-au aflat 

in una din situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), precum §i copilul 

nascut in perioada in care unul sau ambii parinti s-au aflat in una din 

situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), are dreptul la o indemnizatie 

lunara in acelasi cuantum cu indemnizafia de care ar fi beneficiat parintele 

sau decedat, stabilita conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii 

de catre copil.
(7) Copilul nascut dupa incetarea situatiilor prevazute la art. 1 

alin. (1) si (2) are dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de 50% din
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indemnizatia de care ar fi beneficial parintele sau decedat, stabilita 

conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de catre copil.
(8) Copilul care s-a aflat atat in una dintre situatiile prevazute la 

alin. (5) - (7), cat si in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si 
(2) beneficiaza de indemnizatia al carei cuantum este mai mare.

(9) La stabilirea indemnizatiei prevazute la alin. (5), (5^), (6) sau 

(7), in situatia in care ambii parinti ai copilului s-au aflat in situatiile 

prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), copilul are dreptul la indemnizatia al 

carei cuantum este mai mare.”

7. Articolul 6 se moditica si va avea urmatorul cuprins :
„Art. 6. - Persoanele care s-au aflat in una dintre situatiile 

prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) nu pot beneficia si de drepturile prevazute 

la art. 5 alin. (1), (2) si (4).”

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Indemnizatiile lunare acordate in baza prezentului 

decret-lege nu afecteaza plafoanele de venituri in functie de care se 

stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele 

pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.
(2) Indemnizatiile acordate in baza prezentului decret-lege sunt 

neimpozabile, nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii 

si se pot cumula cu orice categorie de pensie.”

9. La articolul 10, alineatul (1) se abroga.

10. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile art. 1 - 9 se aplica, dupa caz, de catre 

conducerile unitatilor la care sunt incadrati cei in cauza, de catre agentiile 

judetene pentru plafi si inspectie sociala, respectiv a municipului 

Bucuresti sau de catre consiliile locale.”

11. La articolul 10, alineatele (3) - (5) se abroga.

12. La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abroga.
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13. Dupa articolul 12 se introduce un non articol, articolul 12^ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 12^ - (1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, 

de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele 

competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba 

prevazut de lege.
(2) Stabilirea calitatii de beneficiar si a indemnizatiei lunare in 

conditiile prezentului decret-lege se fac de catre agentiile judetene pentru 

plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Pentru stabilirea situatiilor prevazute la art. 1 si art. 5 se 

infiinteaza, in cadrul fiecarei agentii judetene pentru pla^i si inspectie 

sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, o comisie alcatuita din 

directorul executiv al agentiei Judetene pentru pla^i si inspectie sociala, 
respectiv a municipiului Bucuresti, in calitate de presedinte, si 4 membri, 
din care un membru desemnat de casa teritoriala sau sectoriala de pensii. 
Unul dintre membrii comisiei trebuie sa aiba studii juridice.

(4) Membrii comisiei, precum si presedintele acesteia 

beneflciaza de o indemnizatie lunara de 150 lei. Plata indemnizatiilor 

pentru membrii comisiei se face de catre agentiile judetene pentru pla^i si 

inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul de stat.
(5) Comisia prevazuta la alin. (3) lucreaza in prezenta a doua 

treimi din numarul persoanelor care o alcatuiesc si propune, cu acordul 

majoritatii membrilor prezenti, admiterea sau respingerea cererii. 
Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabilesc prin decizie a 

directorului executiv al agentiei judetene pentru pla^i si inspectie sociala, 
respectiv a municipiului Bucuresti.

(6) In cadrul analizarii cererilor referitoare la stabilirea drepturilor 

prevazute de prezentul decret-lege, comisia prevazuta la alin. (3) poate 

solicita sprijinul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania, precum 

si al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, dupa caz.
(7) Agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv 

a municipiului Bucuresti, sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de 

stabilire a calitatii de beneficiar §i a indemnizatiei lunare prevazute de 

prezentul decret-lege, in termen de maximum 30 de zile de la data 

inregistrarii cererii, printr-o decizie motivata.
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(8) Impotriva deciziei, persoana interesata poate face contestatie 

la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, in termen de 

30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Hotararea tribunalului este defmitiva. Contestatiile sunt scutite de taxa 

judiciara de timbru.
(9) 0 copie a cererii de acordare a drepturilor, insotita de un 

exemplar al deciziei de stabilire a calitatii de beneficiar §i a indemnizafiei 

lunare conform prevederilor prezentului decret-lege, va fi transmisa de 

catre agentiile judetene pentru plafi si inspectie sociala, respectiv a 

municipiului Bucuresti, in termen de maximum 10 zile de la solutionare, 
casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii in raza careia 

domiciliaza persoana beneficiara.
(10) Plata indemnizafiilor prevazute la art. 4 §i art. 5, precum §i 

acordarea drepturilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), d^ §i f) se 

fac de catre casa teritoriala sau sectoriala de pensii in raza careia 

domiciliaza persoana beneficiara sau, dupa caz, de catre casa de pensii 

sectoriala competenta.”

14. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. - Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica 

persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor in 

cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista §i/sau 

legionara in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, precum §i 
copiilor acestora.”

15. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. - (1) Agentiile judetene pentru plafi si inspectie sociala, 

respectiv a municipiului Bucuresti, in baza sesizarilor primite sau din 

proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate 

beneficiarilor prezentului decret-lege.
(2) In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor legale, 

se emite decizie de revizuire.
(3) Impotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) si 

(2) persoana interesata poate introduce contestatie, in conditiile Legii 

nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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(4) In cazul in care calitatea de beneficiar al prezentului decret- 

lege a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca, iar ulterior acestei 

hotarari se constata incalcari ale prevederilor legale, agentiile judetene 

pentru pla^i si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor 

adresa instantei competente pentru retragerea calitatii de benefieiar.”

16. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. - Drepturile prevazute in prezentul decret-lege se 

aeorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii si se 

suporta din bugetul de stat.”

A

Art. II. - In anul 2020, termenul in care agentiile judetene pentru 

pla^i si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate 

sa se pronunte asupra cererii de stabilire a ealitatii de beneficiar §i a 

indemnizaliei lunare prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind 

aeordarea 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, republicat, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin 

prezenta lege, este de 90 zile de la data inregistrarii cererii.

Art. III. - Decretul-lege nr. 118/1990 privind aeordarea unor 

drepturi persoanelor perseeutate din motive politice de dictatura instaurata 

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

ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oflcial al Romaniei, 
Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, preeum §i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.



7

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

Romdniei, republicatd.
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