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L E G E 
 

pentru modificarea art. 1 alin. (2) 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 şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, şi pentru stabilirea unor măsuri necesare 

aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate 

în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 

din motive etnice 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Art. I. – La articolul 1 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 şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 2020, 

cu completările ulterioare, litera b) a alineatului (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
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„b) 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, indiferent 

de locul reţinerii.” 

 

Art. II. – Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, cu modificările ulterioare, se 

abrogă. 

 

Art. III. – Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la  

6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, drepturile stabilite potrivit  

art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se acordă şi se plătesc după cum 

urmează: 

a) începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare 

prezenta lege, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat 

în una din situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) începând cu data de 1 ianuarie 2023, drepturile stabilite pentru 

copiii persoanelor care s-au aflat în una din situaţiile prevăzute la art. 1 

alin. (1) lit. c) şi g), precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 31 alin. (1) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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