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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind completarea 

DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, 
precum §i a celor deportate in strainatate ori constituite in

prizonieri

Analizand propunerea legislativa privind completarea 

DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, 
precum §i a celor deportate in strainatate ori constituite in 

prizonieri (b499/26.10.2021), transmisa de Secretarul General al 

Senatului cu adresa nr.XXXV/5322/01.11.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D981/02.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata si 

al art.46 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare a 

Consiliului Legislativ, republicat,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observa^ii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect completarea art.5 din 

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.
Se preconizeaza extinderea sferei beneficiarilor actului normativ 

de baza prin includerea unei noi categorii, constand in copiii minori la 

data la care unul dintre parintii lor firesti era casatorit cu o persoana



aflata intr-una dintre situatiile prevazute la art.l alin.(l) si (2), care au 

crescut intr-o asemenea familie, urmarindu-se acordarea unei 

indemnizatii lunare m cuantum egal cu al celei prevazute la art.5 

alin.(6).
In raport de continutul sau normativ, propunerea legislative se 

incadreaza in categoria legilor ordinare, iar, in aplicarea dispozi^iilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este 

Senatul.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
A

3. Intrucat propunerea legislative va avea implicatii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informeri din partea 

Guvemului, in conformitate cu dispozitiile art.l 11 alin.(l) din 

Constitute.
Totodate, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind fmanlele publice, cu modificerile §i completerile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fi§e flnanciare, 
cu respectarea conditiilor prevezute de art.21 din Legea responsabiliteiii 

fiscal-bugetare nr.69/2010, republicate.
In acest sens, precizem ce, in considerentele Deciziei 

nr.331/2019, Curtea Constitutionaie a retinut ce, Jipsind fisa 

financiard (initiald si reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia 

cd la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finantare incertd, 
generald si lipsitd de un caracter obiectiv si efectiv, nefiind a§adar 

reald ”.
4. Referitor la Expunerea de motive, semnaiem ce aceasta nu 

respecte structura prevezute la art.31 din Legea nr.24/2000, republicate, 
cu modificerile si completerile ulterioare, nefiind prezentate, printre 

altele, informatii cu privire la impactul financiar asupra bugetului 

general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe 

termen lung (pe 5 ani).
5. La titlu, avand in vedere ce prezentul demers legislativ vizeaze 

exclusiv completarea art.5 din Decretul-lege nr. 118/1990, pentru 

respectarea uzantelor normative si pentru o exprimare adecvate in 

context, propunem urmetoarea formulare:
„Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.l 18/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
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politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum 
si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri”.

6. La articolul unic, pentru respectarea uzantelor normative si 
pentru o informare corecta asupra editorialului in care a fost republicat 
actul de baza, partea dispozitiva se va reformula astfel:

„Articol unic. - La articolul 5 din 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. 1208 din 10 decembrie 
2020, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(6^), cu 
urmatorul cuprins:”.

/v

In continuare, se va reda intre ghilimele textul propus pentru
alin.(6’).

Pe cale de consecinta, textul „l.La articolul 5, dupa alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alin.(6’), cu urmatorul cuprins:” va fi 
eliminat.

7. Referitor la solutia legislativa preconizata, in primul rand, 
recomandam a se analiza daca aceasta poate fl promovata, avand in 

vedere ca un copil dintr-o casatorie anterioara a sotului/sotiei 
persoanelor prevazute la art.l alin.(l) si (2) din Decretul-lege 
nr. 118/1990 si un copil firesc al acestor persoane nu se afla in aceeasi 
situatie juridica.

Copiii din casatorii anterioare ale sotului/sotiei persoanelor 

mentionate, beneficiarii primari ai Decretului-lege nr. 118/1990, nefiind 
nici copii firesti, nici copii adoptati, de principiu, nu pot beneficia de 
acelasi statut juridic ca cel al copiilor biologic!, deoarece, potrivit 
principiului nediscriminarii, in acceptiunea Curtii Constitutionale „(...) 
egalitatea in fa^a legii §i a autoritalilor publice, consacrata cu titlu de 

principiu de art.l6 alin.(l) din Constitulie, i§i gase§te aplicare doar 
atunci cand parlile se gasesc in situalii identice sau egale, care 
impun §i justifica acelasi tratament juridic §i deci instituirea 

aceluia^i regim juridic. Per a contrario, cand acestea se afla in situajii 
diferite. regimul juridic aplicabil fieeareia nu poate Fi decat diferit,
solulie legislativa care nu contravine, ci, dimpotriva, decurge logic 
din chiar principiul enunlat.”(a se vedea Decizia nr.875 din 9 
decembrie 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.87 din 27 ianuarie 2020, paragraful 45).
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8. in eventualitatea in care propunerea legislativa va fi totusi 
promovata, recomandam a se avea in vedere urmatoarele aspecte:

8.1. in ceea ce priveste prima parte a textului preconizat pentru 

art.5 alin.(6^), respectiv „Copilul minor la data la care unul dinpdrinti 

era cdsdtorit cu o persoand care era intr-una dintre situatiileprevdzute 
la art.l alin.(l) si (2)”, intrucat exprimarea este imprecisa, 
neintelegandu-se daca respectivul copil a fost sau nu crescut de 

parintele casatorit cu o persoana aflata intr-una dintre situatiile 
prevazute la art.l alin.(l) si (2), este necesar ca aceasta sa fie 

reformulata, astfel incat sa vizeze doar copilul crescut de un asemenea 

parinte si, eventual, sa prevada o perioada minima in care a facut parte 
din familia beneficiarului primar al Decretului-lege nr. 118/1990.

8.2. Referitor la cuantumul indemnizatiei lunare care ar urma sa 
se acorde noii categorii de beneficiari, semnalam ca acesta nu poate fi 
calculat conform alin.(6), care face referire la „acelasi cuantum cu 
indemnizatia de care ar fi beneficial parintele sau decedaf’, intrucat nu 

se intelege daca sintagma „parintele sau decedaf’ vizeaza parintele 
firesc al copilului, care 1-a crescut si care a fost casatorit cu o persoana 
aflata intr-una dintre situatiile prevazute la art.l alin.(l) si (2) sau 
persoana aflata intr-una dintre situatiile prevazute la art.l alin.(l) si (2), 
beneficiar primar al actului normativ de baza.

8.3. Totodata, semnalam ca exprimarea folosita in textul propus 
pentru art.5 alin.(6*) nu este corecta din punct de vedere gramatical si 
nici specifica stilului normativ, fiind necesara inlocuirea sintagmei 
„unul din parinti” cu sintagma „unul dintre parinti” si a sintagmei 
„persoana care era intr-una dintre situatiile” cu sintagma „persoana care 

s-a aflat intr-una dintre situatiile”.
8.4. Menlionam ca, potrivit art.24 alm.(l) din Legea nr.24/2000, 

„soluliile legislative preconizate prin proiectul de act normativ trebuie 
sa acopere intreaga problematicd a relatiilor ce reprezintd obiectul de 
reglementare pentru a se evita lacunele legislative

in acest context, recomandam a se analiza daca nu este necesara 

completarea art.5 cu un nou alineat, respectiv alin.(9^), care sa prevada 
ca si in cazul in care ambii parinti ai copilului au fost casatoriti cu 
persoane care s-au aflat intr-una dintre situatiile prevazute la art.l 

alin.(l) si (2), iar copilul a fost crescut o perioada de unul dintre parintii 
firesti, apoi de celalalt, acesta are dreptul la indemnizatia al carei 
cuantum este mai mare.
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In cazul in care va fi preluata aceasta observatie, este necesara 

reformularea in mod corespunzator a articolului unic, astfel:
„Articol unic. - Articolul 5 din Decretul-lege nr.l 18/1990 

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 constitute in prizonieri, republicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 

2020, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(6^), cu 

urmatorul cuprins:
«(6’) (... se va reda textul propus ...)».
2. Dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin.(9^), cu 

urmatorul cuprins:
«(9^) (... se va reda textul propus
8.5. in ceea ce priveste formula de atestare a legalitatii 

adoptarii legii, avand in vedere caracterul prezentei propuneri, este 

necesara menlionarea corecta a temeiului constitutional pentru 

adoptarea acestei legi, respectiv „art.76 alin.(2) din Constitutia 

Romaniei, republicata” in loc de „art.76 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata”.

Bucure§ti 

Nr.932/24.11.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 50/9 apr. 1990

Decret-lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu rncepere de ia 6 martie 1945, precum §i celor deportate In strainatate ori constituite 
in prizonieri

(V. D.C.C. nr. 55/2000 (art. 13 alin. (1) $i (2)) - M. Of. nr. 366/7 aug. 2000; D.C.C. nr. 148/2001 (art. 8 alin. (3)) - M. Of. nr. 592/20 
sep. 2001; D.I.C.C.J. nr. 32/2009 - (art. 1 alin. (1) lit. a) - M. Of. nr. 137 2 mar. 2010); D.I.C.C.J. nr. 8/2012- M. Of. nr. 387/11 
iun. 2012 (art. 1 alin. (1) lit. d) §i e), art. 4 alin. (1) §i (2)); D.I.C.C.J. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 (art. 1 alin. (1))

D.-L. nr. 118/1990

M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020
Decret-lege privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum §1 celor deportate Tn 
strainatate ori constituite Tn prizonieri

1 republicare cu 
renumerotare

Pag. Idin 1ConsUiul Legislativ - micrcuri, 3 noienibri



ComiUul Legislaiiv Fl§A ACTULUI D.-L nr. 118/1990 (republicare) la data : 18.11.2021

Pag. 1 din 2
ParlamentuI Romaniei Decret-lege 118 1990 M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020Decret-lege privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurata cu Jncepere de la 6 martie 1945, 
precum §i celor deportate fn strainatate ori 
constitulte in prizonlerl

in vigoare
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normativ de baza

0 RepublicareConfine

10.12.2020Intrat in vigoare la: 
Suspendat de la:

pana la:

le§it din vigoare la:

fn aplicare de la: pana la prin

Publicare Total
prm

Republicari:

Republicat in temeiul art. Ill din Legea nr. 232/2020 pentru modificarea §i completarea Decretulul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum §1 celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1036 din 5 noiembrie 2020, dandu-se textelor o noua numerotare.

Temei legal :

Funcfie pasiva :

Funcfie activa :

I i republicare cu 
i renumerotare
i pentru

Rep. M. Of. nr. 631/23 sep. 2009D.-L. nr. 118/1990

Decret-lege 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

Dispune norme:

fndepline§te norma :



Pag. 2 din 2
1 republicare cu renumerotare 

din Articol III

D.-L. nr. 118/1990 (republicare) 
L. nr. 232/2020

M. Of. nr. 631/23 sep. 2009 imperativa 
M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020

S-au dispus norme:

Determinari (constituie temei legal pentru):

Trimite la :

Acte contingente (legaturi cu) ;

1 H.G. nr. 998/2020 Hotarare privind stabilirea numarului de bilete de tratament balnear §i 
de recuperare, a conditiilor §i modului de acordare, precum §i a 
modului de distribuire sau de decontare a acestora in sistemul pensiilor 
militare de stat

M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020

2 O.G. nr. 8/2021 Ordonanta pentru modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind M. Of. nr. 832/31 aug. 2021 
Codul fiscal

Ordonanta pentru modificarea §i completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii ?i pentru modificarea unor acte normative 
in domeniul sanatatii, precum §i pentru abrogarea art. 4 din Legea nr.
584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in 
Romania §i de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA

3 O.G. nr. 18/2021 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021

Indexat prin descriptorii :

Observafii:
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republicAri
DECRETUL-LEGE Nr. 118/1990*)

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu mcepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate m strainatate ori constituite in prizonleri

survenite Tn timpul Tn care s-a aflat Tn acea situatie sau, ulterior, 
daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori in legatura 
cu persecutia la care a fost supusa.

(6) Perioadele prevazute Tn prezentui articol constituie si 
vechime neTntrerupta Tn munca si Tn aceeasi unitate si intra Tn 
calculul acestor vechimi.

Art. 2. — (1) Persoanele prevazute la art. 1, Tncadrate Tn 
baza unui contract individual de munca sau a unui raport de 
serviciu, pot continue activitatea dupa Tndeplinirea conditiilorde 
pensionare pentru limita de varsta prevazuta de lege, pentru o 
perioada de timp egala cu cea Tn care persoana respectiva a 
fost privata de libertate.

(2) Continuarea activitatii Tn conditiile prevazute la alin. (1) 
se face la cerere, cu acordul angajatorului.

Art. 3. — (1) De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele 
care au decizii de pensionare.

(2) In cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptui la 
pensie de urmas Tn conditiile legii, cu luarea Tn calcul a 
vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Art. 4. — (1) Persoanele care s-au aflat Tn situatiile prevazute 
la art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) si f) si alin. (2) au dreptui la o 
indemnizatie lunara de 700 lei pentru fiecare an de detentie, 
stramutare Tn alte localitati, deportare Tn strainatate sau 
prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat Tn una dintre situatiile 
prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si d) au dreptui la o indemnizatie 
lunara de 350 lei pentru fiecare an de internare abuziva Tn 
spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent 
daca sunt sau nu sunt pensionate.

(3) Tn functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile 
prevazute la alin. (1) si (2) se actualizeaza prin hotarare a 
Guvernului, odata cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte 
drepturi de asigurari sociale de stat.

Art. 1. — (1) Constituie vechime Tn munca si se ia Tn 
considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se 
acorda, Tn functie de vechimea Tn munca, timpul cat o persoana, 
dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:

a) a executat o pedeapsa privativa de libertate Tn baza unei 
hotarari judecatoresti ramase definitive sau a fost lipsita de 
libertate Tn baza unui mandat de arestare preventive pentru 
infractiuni politice;

b) a fost privata de libertate Tn locuri de detinere Tn baza unor 
masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de 
represiune;

c) a fost internata Tn spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost stramutata Tntr-o alta localitate;
f) a participat Tn actiuni de Tmpotrivire cu arma Tn mana si de 

rasturnare prin forta a regimului comunist pana la data de 
31 decembrie 1964.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoana care:
a) a fost depoilata Tn strainatate dupa 23 august 1944;
b) a fost constituita Tn prizonier de catre partea sovietica 

dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, 
Tnainte de aceasta data, a fost retinuta Tn captivitate dupa 
Tncheierea armistitiului.

(3) Fiecare an de detentie sau internare pentru situatiile 
prevazute la alin. (1) si (2) se considera ca vechime Tn munca 
un an si sase luni.

(4) Perioadele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) constituie 
vechime Tn munca, daca persoanele Tn cauza fac dovada ca nu 
au putut sa se Tncadreze Tn munca Tn functii pentru care aveau 
pregatirea profesionala.

(5) Se considera vechime Tn munca si perioada Tn care o 
persoana aflata Tntr-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu 
s-a putut Tncadra ca urmare a unei invaliditati de gradul 1 sau II

*) Republicat in temeiul art. Ill din Legea nr. 232/2020 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu mcepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constituite Tn 
prizonieri, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1036 din 5 noiembrie 2020, dandu-se textelor o noua numerotare.

Decretul-lege nr. 118/1990 a mai fost republicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificat
si completat prin:

— Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative, 
publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 29 aprilie 2013;

— Legea nr. 69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurata cu Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constituite Tn prizonieri, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2015;

— Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare;

— Legea nr. 159/2019 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata cu Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constituite Tn prizonieri si pentru modificarea 
Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate Tn Romania cu Tncepere de la 
6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata Tn Monitorul Oficial al RomSniei, Partea I, nr. 625 din 26 iulie 2019;

— Legea nr. 211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata cu Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constitute Tn prizonieri si pentru modificarea 
Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate Tn Romania cu Tncepere de la 
6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 12 noiembrie 2019;

— Legea nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata cu tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constituite Tn prizonieri, publicata Tn Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 din 9 iulie 2020;

— Legea nr. 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn strainatate ori constituite Tn prizonieri, publicata Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 623 din 15 iulie 2020.
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(2) Indemnizatiile acordate m baza prezentului decret-lege 
sunt neimpozabile, nu se iau In calcul la stabilirea alter drepturi 
potrivit legii si se pot cumula cu orice categorie de pensie.

Art. 8, — (1) Persoanele aflate In una dintre situatiile 
prevazute la art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor si taxelor 
locale, prin hotarare a consiliului local.

(2) De asemenea, persoanele aflate Tn una dintre situatiile 
prevazute la art. 1 vor beneficia de urmatoarele drepturi;

a) asistenta medicala si medicamente, Tn mod gratuit si 
prioritar, atat Tn tratament ambulatoriu, cat si pe timpul 
spitalizarilor;

b) transport urban gratuit cu mijioacele de transport Tn comun 
apartinand societatilor cu capital de stat sau privat (autobuz, 
troleibuz, tramvai, metrou); Tn cazul societatilor cu capital privat, 
costui abonamentelor de transport se deconteaza integral de la 
bugetui local al unitatii administrativ-teritoriale Tn a carei raza 
domiciliaza beneficiarul;

c) douasprezece calatorii gratuite, anual, pe calea ferata 
romana, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, 
cu mijioace de transport auto sau cu mijioace de transport 
fluviale, dupa caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila si 
de catre Tnsotitori, membri de familie, Tn cadrul numaruiui de 
calatori stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament Tntr-o statiune 
balneoclimaterica;

e) Tn cadrul numaruiui de calatorii stabilit pentru titular! 
conform lit. b) si c), acestia le pot folosi si pentru Tnsotitori. 
Tichetele de calatorie gratuite pot fi ridicate si utilizate si de catre 
sotul/sotia sau de catre alte persoane mandatate de titular! sa le 
reprezinte interesele, pe baza de Tmputernicire cu data certa, 
Tnsotita de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, 
nefiind necesara prezenta titularului la momentui realizarii 
calatoriei;

f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si 
televizor;

g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire 
de plata taxei de abonament;

h) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza si 

persoanele prevazute la art. 5.
Art. 9. — Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de;
a) prioritate la repartizarea de catre consiliile locale a unei 

locuinte din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitatile CEC Bank, de credite 

avantajoase pentru cumpararea, construirea sau repararea de 
locuinte proprietate personala; acordarea creditului se va face Tn 
conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. — Prevederile art. 1—9 se aplica, dupa caz, de catre 
conducerile unitatilor la care sunt Tncadrati cei Tn cauza, de catre 
agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a 
municipiului Bucuresti sau de catre consiliile locale.

Art. 11. — Persoanele care fac dovada, prin hotarare 
judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa Tsi exercite 
profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada Tn care au fost 
persecutate sau urmarite din motive politics beneficiaza de 
vechime Tn munca pe perioada Tn care s-au aflat Tn atare 
situatie.

Art. 12. — (1) Beneficiaza de prevederile prezentului decret- 
lege si cetatenii romani cu domiciliul Tn strainatate.

Art. 5. — (1) Sotul/Sotia celui decedat Tn luptele cu organele 
de represiune comunista, Tn rascoale taranesti oh decedat, din 
categoria celor disparuti sau exterminati Tn timpul detentiei, 
internati abuziv Tn spitale de psihiatrie, deportati, prizonieri sau 
carora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptui la o 
indemnizatie lunara de 700 lei, daca ulterior nu s-a recasatorit.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotui (sotia) celui 
decedat dupa iesirea din Tnchisoare, din spitalul de psihiatrie, 
dupa Tntoarcerea din stramutare, din deportare, din prizonierat 
sau dupa Tncetarea masurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, 
daca ulterior nu s-a recasatorit.

(3) Beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) si sotui 
(sotia) celui decedat Tn conditiile prevazute la alineatele 
precedents si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit 
(nevoita) sa divorteze de cel Tnchis, internat abuziv Tn spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier, stramutat sau caruia i s-a stabilit 
domiciliu obligatoriu, daca nu s-a recasatorit si daca poate face 
dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia.

(4) Copilul celui decedat, disparut sau exterminat Tn timpul 
luptelor cu organele de represiune comunista, Tn rascoale 
taranesti, Tn timpul detentiei, internarii abuzive Tn spitale de 
psihiatrie, Tn timpul aplicarii masurii domiciliului obligatoriu, 
stramutarii, deportarii sau prizonieratului are dreptui la o 
indemnizatie lunara de 500 lei.

(5) De prevederile alin. (6)—(9) beneficiaza Tn mod 
corespunzator si copilul celui decedat dupa eliberarea din 
detentie, internare abuziva Tn spitale de psihiatrie, dupa ridicarea 
masurii domiciliului obligatoriu, stramutare, deportare sau 
prizonierat, Tn situatia Tn care parintele sau, desi ar fi avut 
dreptui, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.

(6) Copilul minor la data la care unui sau ambii parinti s-au 
aflat Tn una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), 
precum si copilul nascut Tn perioada Tn care unui sau ambii 
parinti s-au aflat Tn una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) 
si (2) are dreptui la o indemnizatie lunara Tn acelasi cuantum cu 
indemnizatia de care ar fi beneficiat parintele sau decedat, 
stabilita conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de 
catre copil.

(7) Copilul nascut dupa Tncetarea situatiilor prevazute la art. 1 
alin. (1) si (2) are dreptui la o indemnizatie lunara Tn cuantum 
de 50% din indemnizatia de care ar fi beneficiat parintele sau 
decedat, stabilita conform prevederilor art. 4 la data depunerii 
cererii de catre copil.

(8) Copilul care s-a aflat atatTn una dintre situatiile prevazute 
la alin. (4)—(7), cat si Tn una dintre situatiile prevazute la art. 1 
alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatia al carei cuantum este 
mai mare.

(9) La stabilirea indemnizatie! prevazute la alin. (4), (5), (6) 
sau (7), Tn situatia Tn care ambii parinti ai copilului s-au aflat Tn 
situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), copilul are dreptui la 
indemnizatia al carei cuantum este mai mare.

Art. 6. — Persoanele care s-au aflat Tn 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 (3).

Art. 7. — (1) Indemnizatiile lunare acordate Tn baza 
prezentului decret-lege nu afecteaza plafoanele de venituri Tn 
functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul 
locativ de stat, bursele pentru elevi si student! si ajutoarele 
sociale.
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(2) Drepturile persoanelor prevazute la alin. (1) se platesc 
titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura 
speciala pentru incasarea drepturilor respective sau, la cererea 
titularului, se depun Tn contui personal deschis la CEC Bank sau 
la 0 alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii si Protectiei 
Sociale a mcheiat In acest sens conventie.

Art. 13. — (1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face 
de catre persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de 
organele competente, iar m cazul m care nu este posibil, prin 
orice mijioc de proba prevazut de lege.

(2) Stabilirea calitatii de beneficiar si a indemnizatiei lunare 
Tn conditiile prezentului decret-lege se face de catre agentiile 
judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului 
Bucuresti.

(3) Pentru stabilirea situatiilor prevazute la art. 1 si 5 se 
Tnfiinteaza, Tn cadrul fiecarei agentii judetene pentru plati si 
inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, o comisie 
alcatuita din directorul executiv al agentiei judetene pentru plati 
si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, Tn 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 
beneficiaza de o indemnizatie lunara de 150 lei. Plata 
indemnizatiilor pentru membrii comisiei se face de catre agentiile 
judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului 
Bucuresti, din bugetui de stat.

(5) Comisia prevazuta la alin. (3) lucreaza Tn prezenta a doua 
treimi din numarul persoanelor care o alcatuiesc si propune, cu 
acordul majoritatii membrilor prezenti, admiferea sau 
respingerea cererii. Acordarea drepturilor sau respingerea 
cereril se stabileste prin decizie a directorului executiv al agentiei 
judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului 
Bucuresti.

(6) In cadrul analizarii cererilor referitoare la stabilirea 
drepturilor prevazute de prezentui decret-lege, comisia 
prevazuta la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociatiei Fostilor 
Detinuti Politic! din Romania, precum si al caselorteritoriale 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 si a 
indemnizatiei lunare prevazute de prezentui decret-lege, Tn 
termen de maximum 30 de zile de la data Tnregistrarii cererii, 
printr-o decizie motivata.

(8) Impotriva deciziei persoana interesata poate face 
contestatie la sectia de contencios administrativ si fiscal a 
tribunalului, Tn termen de 30 de zile de la data comunicarii 
hotararii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Flotararea tribunalului 
este definitiva. Contestatiile sunt scutite de taxa judiciara de 
timbru.

(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, Tnsotita de un 
exemplar al deciziei de stabilire a calitatii de beneficiar si a 
indemnizatiei lunare conform prevederilor prezentului decret- 
lege, va fi transmisa de catre agentiile judetene pentru plati si 
inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, Tn termen 
de maximum 10 zile de la solutionare, casei teritoriale de pensii

sau casei sectoriale de pensii Tn raza careia domiciliaza 
persoana beneficiara.

(10) Plata indemnizatiilor prevazute la art. 4 si 5, precum si 
acordarea drepturilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), e) 
si g) se fac de catre casa teritoriala sau sectoriala de pensii Tn 
raza careia domiciliaza persoana beneficiara sau, dupa caz, de 
catre casa de pensii sectoriala competenta.

Art. 14. — Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica 
persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau 
celor Tn cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate 
fascista si/sau legionara Tn cadrul unei organizatii sau miscari 
de acestfel, precum si copiilor acestora.

Art. 15. — (1) Agentiile judetene pentru plati si inspectie 
sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, Tn baza sesizarilor 
primite sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea 
drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege.

(2) In cazul Tn care se constata Tncalcari ale prevederilor 
legale, se emite decizie de revizuire.

(3) Impotriva deciziei de revizuire emise Tn conditiile alin. (1) 
si (2) persoana interesata poate introduce contestatie, Tn 
conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

(4) In cazul Tn care calitatea de beneficiar al prezentului 
decret-lege a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca, iar 
ulterior acestei hotarari se constata Tncalcari ale prevederilor 
legale, agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, 
respectiv a municipiului Bucuresti se vor adresa instantei 
competente pentru retragerea calitatii de beneficiar.

Art. 16. — Consiliile locale ale municipiilor pe raza carora 
functioneaza filiale sau subfiliale ale asociatiilor fostilor detinuti 
politici si/sau ale deportatilor ori sediile centrale ale acestora pot 
atribui spatii corespunzatoare cu scutire de la plata impozitelor, 
taxelor si chiriilor pe perioada existentei acestora.

Art. 17. — Drepturile prevazute Tn prezentui decret-lege se 
acorda Tncepand cu data de Tntai a lunii urmatoare depunerii 
cererii si se suporta din bugetui de stat.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea 

nr. 232/2020 pentru modificarea si completarea Decretului-lege 
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politico de dictatura instaurata cu 
Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate Tn 
strainatate ori constituite Tn prizonieri, publicata Tn Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1036 din 5 noiembrie 2020, care 
nu sunt Tncorporate Tn forma republicata a Decretului-lege 
nr. 118/1990 si care se aplica, Tn continuare, ca dispozitii proprii 
ale actului modificator:

„Art. II. — Tn anul 2020, termenul Tn care agentiile judetene 
pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului 
Bucuresti sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de stabilire 
a calitatii de beneficiar si a indemnizatiei lunare prevazute de 
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politico de dictatura 
instaurata cu Tncepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate Tn strainatate ori constituite Tn prizonieri, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele 
aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data 
Tnregistrarii cererii.”




