
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru 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 

deportatein strainatate ori constituiteTn prizonieri

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - 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 strainatate ori 

constitute in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, 

nr. 1208 din 10 decembrie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza:
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1. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alin. (5^), cu urmatorul cuprins:

„(5^) De prevederile alin. (6) - (9) beneficiaza in mod corespunzator 

§i copilul minor la data casatoriei parintelui sau cu persoana aflata intr-una 

dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) §i (2) §i care a fost crescut de catre 

parintele beneficiar de indemnizatie potrivit prezentei legi.”

2. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 

alineate, alin. (l') §ii (1^), cu urmatorul cuprins;
„(1') in situatia in care, in actele oflciale eliberate de organele 

competente, prevazute la alin. (1), nu este specificata ziua din care persoana s- 

a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1, la stabilirea cuantumului 

indemnizafiei se ia in considerare ziua de 15 din luna mentionata in 

documentul oficial.

(1^) in situatia in care in actele oficiale eliberate de organele 

competente, prevazute la alin.(l) este specificat doar anul persecufiei, la 

stabilirea cuantumului indemnizafiei se ia in considerare data de 1 iulie din 

anul mentionat in documentul oficial.”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in §edinta din 2 martie 2022, cu respectareaprevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constitt4ia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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