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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea 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.

Art. I. - Ordonan^a 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, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 112 din 13 februarie 2020, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 3'. - (1) Copilul celui decedat, disparut sau exterminat in 

trenul mortii, in timpul masacrelor indreptate impotriva popula^iei 

minoritare, in timpul deportarii in ghetouri §i lagare de concentrare din 

strainatate, in timpul privarii de libertate in locuri de deten^ie sau in
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lagare de concentrare, in timpul refugierii, expulzarii sau stramutarii in 

alta localitate, in timpul evacuarii din locuin^a pe care o de^inea, in timp 

ce a facut parte din deta§amentele de munca fo4ata, are dreptul la o 

indemnizafie lunara in cuantum de 175 lei.
(2) Copilul minor la data la care unul sau ambii parinti s-au 

aflat in una dintre situafiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) §i g), 
precum §i copilul nascut in perioada in care unul sau ambii parinfi s-au 

aflat in una dintre situafiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) §i g) are 

dreptul la o indemnizafie lunara in acela§i cuantum cu indemnizafia de 

care ar fi beneficiat parintele sau decedat, stabilita conform prevederilor 

art. 2 la data depunerii cererii de catre copil.
(3) Copilul nascut dupa incetarea situafiilor prevazute la art. 1 

alin. (1) lit. a) - e) §i g) are dreptul la o indemnizafie lunara in cuantum de 

50% din indemnizafia de care ar fi beneficiat parintele sau decedat, 
stabilita conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de catre copil.

(4) Copilul care s-a aflat atat in una dintre situafiile prevazute la 

alin. (1) - (3), cat §i in una dintre situafiile prevazute la art. 1 alin. (1) 

lit. a) - e) §i g) beneficiaza de indemnizafia al carei cuantum este mai mare.
(5) La stabilirea indemnizafiei prevazute la alin. (2) sau (3), in 

situafia in care ambii parinfi ai copilului s-au aflat in situafiile prevazute 

la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) §i g), copilul are dreptul la indemnizatia al 

carei cuantum este mai mare.
(6) De prevederile alin. (2) - (5) beneficiaza in mpd, 

corespunzator §i copilul celui decedat dupa incetarea situafiilor prevazute 

la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) §i g), in situafia in care parintele sau, de§i ar fi 
avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanfe.”

2. La articolul 5, partea introductiva se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 5. - Persoanele prevazute la art. 1, 3 si 3^ vor beneficia de 

prevederile prezentei ordonante cu incepere de la data de intai a lunii 

urmatoare celei in care a fost depusa cererea si de urmatoarele drepturi:”
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3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplica 

persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii §i omenirii, celor 

care inainte de 23 august 1944 au desfasurat o activitate fascista in
cadrul uneLorganizatii sau miscari de acest fel, celor care in perioada____
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 au facut parte din aparatul de 

represiune, securitatej militie din instanfele militare care au 

instrumentat si au judecat procese politice ale opozantilor regimului 

comunist, precum si copiilor acestora.”

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din 

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 

etnice, republicata, cu modificarile §i completarile aduse prin prezenta 

lege, drepturile stabilite potrivit art. 3* din Ordonan^a Guvemului 

nr. 105/1999, republicata, cu modificarile §i completarile aduse prin 

prezenta lege, se acorda §i se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
(2) fncepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi casele 

judetene de pensii, precum §i Casa de Pensii a Mimicipiului Bucure§ti 

analizeaza cererile depuse potrivit legii §i emit hotararile de stabilire a 

drepturilor cuvenite in temeiul art. 3^ din Ordonan^a Guvemului 

nr. 105/1999, republicata, cu modificarile ..§i completarile aduse prin 

prezenta lege.
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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