
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATCAMERA DEPUTAŢILOR

Propunere legislativă privind

modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori

constituite în prizonieri

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

I. Art. 1 alin. (2) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care:

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică sau de către partea germană 
după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a 
fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului sau a războiului.

11. După art. 1 se introduce un nou articol, art. cu următorul cuprins:

Art 1^:

(l)Pentru persoanele care au fost constituite în prizonieri de către partea germană în 
perioada 23 august 1944 - 9 mai 1945 ori, fiind constituite ca atare, înainte de această 
dată, au fost reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului sau a războiului, se 
stabileşte o sumă fixă, cu titlu de despăgubiri reparatorii, calculată pe baza 
prevederilor Decretului - Lege Nr. 138/1990, prin asimilarea prizonierilor români luaţi 
de către partea germană cu prizonierii români luaţi de către partea sovietică, sumă ce 
va fi acordată acestora o singura dată, la începutul acordării despăgubirilor.

(2) La stabilirea cuantumului sumei, acordată cu titlu de despăgubiri reparatorii, se va 
ţine cont de toate indemnizaţiile pierdute în decursul celor 32 de ani de la adoptarea 
Decretului - lege nr.138/1990, actualizate cu rata inflaţiei, urmând ca ulterior să fie 
acordate indemnizaţiile lunare, conform legii.
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(3) Prezenta lege intră în vigoare la data de 01.01.2023, dată de la care sunt aplicabile 
prevederile privind acordarea despăgubirilor reparatorii şi a indemnizaţiilor lunare, 
pentru cetăţenii români constituiţi în prizonieri de către partea germană, potrivit 
prevederilor alin.(l) şi (2).

(4) Calcularea, stabilirea şi plata despăgubirilor reparatorii, precum şi a 
indemnizaţiilor lunare pentru cetăţenii români constituiţi în prizonieri de către partea 
germană, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se va efectua de către organele şi 
instituţiile abilitate ale statului, care efectuează potrivit legii plata drepturilor cuvenite 
prizonierilor români luaţi de către partea sovietică în baza Decretului - lege Nr. 
138/1990.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea art.75 şi art.76 alin.(l) 
din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI

Florin Vasile CâţuIon Marcel Ciolacu
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