
LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 

pentru modificarea 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 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015  

Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2015 

 

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ART. I 

    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 şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

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

septembrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

    1. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 

    "Art. 4. - (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 

400 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 200 lei pentru 

fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu 

obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate." 

 

    2. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: 

    "Art. 5. - (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 400 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit. 

    

.................................................................................

............... 

    (3) Această indemnizaţie se poate cumula cu orice pensie." 

 

    ART. II 

    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2015. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României 

republicată. 

 

                       

 

    Bucureşti, 2 aprilie 2015. 

    Nr. 69. 

 

 


