
                                                                                                                                  

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Către: 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm 

alăturat, pentru a fi supusă dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea art. 4 și art. 5 din Decretul –lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, spre a fi 

supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României, în procedură de urgență. 

 

 

Inițiator,  

Deputat PNL  

Florin Roman 

 

 

 



 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea art. 4 și art. 5 din Decretul –lege nr. 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. Articolul  4 și articolul 5 din Decretul –lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează și vor avea următorul 

cuprins: 

1. Articolul  4 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. 

(2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 800 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în 

alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. 

 (2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) 

au dreptul la o indemnizaţie lunară de 400 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele 

de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. 

 (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se majorează anual cu 100% din rata 

medie anuală a inflației realizată pe anul precedent. 

 



2. La articolul  5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Soţul/Soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 

detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit 

domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 800 lei neimpozabilă, dacă 

ulterior nu s-a recăsătorit. 

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 

(5) Indemnizația prevăzută la alin.(1) se majorează anual cu 100% din rata medie 

anuală a inflației realizată pe anul precedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Prin Decretul–lege nr. 118/1990 se instituie unele drepturi cu caracter reparatoriu 

acordate persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945.  

Beneficiarii Decretului –lege nr. 118/1990 sunt: 

1. Persoana cetăţean român, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive 

politice, după cum urmează: 

a. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 

rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 

preventivă pentru infracţiuni politice; 

b. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 

sau pentru cercetări de către organele de represiune; 

c. a fost internată în spitale de psihiatrie; 

d. a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

e. a fost strămutată într-o altă localitate; 

f. a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 

g. a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 

1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 

captivitate după încheierea armistiţiului. 

2. Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 

detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a 

stabilit domiciliu obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. 

3. Soțul/soția celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 

întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de 

stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 

4. Soţul (soţia) celui decedat în condiţiile de mai sus şi care, din motive de supravieţuire, a 

fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie. 



În prezent, valoarea actuală scăzută a indemnizațiilor pe care aceștia le au nu permite 

menținerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi, față de care statul român 

are o datorie morală în a-și exprima recunoștința cuvenită.  

Prin OUG nr. 114/2018 statul român a venit și a înghețat majorarea acestor indemnizații, 

până în anul 2021, la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2018. 

Este cunoscut faptul că mai aveam doar 33.485 beneficiari ai Decretului –lege nr. 

118/1990, la nivelul lunii decembrie 2018, conform datelor furnizate de Guvern. Prin urmare, 

considerăm că impactul financiar nu este mare. 

Inițiativa legislativă prevede dublarea acestor indemnizații față de sumele acordate în 

prezent acestor oameni și indexarea anuală cu rata inflației a acestora pentru a le oferi acestora 

un trai decent, adaptat la nevoile prezente.  

Luând în considerare faptul că prin adoptarea măsurilor de protecție socială propuse prin 

această inițiativă legislativă, măsuri care au consecințe favorabile pentru aceste categorii de 

persoane, se creează astfel premizele unui nivel de trai decent, supunem spre dezbatere şi 

adoptare prezenta propunere legislativă privind modificarea și completarea art. 4 și art. 5 din 

Decretul –lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri. 

 

Inițiator, 

Deputat PNL Florin Roman 


