
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008 
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:     GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 mai 2008  
Data intrarii in vigoare : 13/05/2008 
 
 
    Având în vedere că obiectivele prioritare ale Programului de guvernare pentru 
perioada 2005-2008 sunt reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de 
viaţă al populaţiei, precum şi îmbunătăţirea legislaţiei cu caracter reparatoriu 
pentru persoanele persecutate din motive politice şi etnice, 
    ţinând seama de faptul că Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, este un act normativ cu caracter 
reparatoriu pentru anumite categorii de persoane care au avut de suferit atât din 
punct de vedere moral, cât şi social, ca urmare a persecuţiei politice la care au 
fost supuse în regimul comunist, 
    luând în considerare faptul că de la ultima actualizare a indemnizaţiilor din 
iunie 2006, prin Legea nr. 232/2006 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, creşterea inflaţiei şi a indicelui 
preţurilor de consum au condus la scăderea puterii de cumpărare a acestei 
categorii de persoane, 
    având în vedere că o mare parte dintre beneficiarii Decretului-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au ca unică sursă 
financiară aceste indemnizaţii, că sunt persoane în vârstă şi într-o stare de 
sănătate precară, 
    se impune o majorare a nivelului acestor indemnizaţii. 
 
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
    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. 118 din 18 martie 1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
    "Art. 3. - (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 200 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 100 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 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "Art. 4. - (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 200 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit." 
    ART. II 
    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. 118 din 18 martie 1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia din 
urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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