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NESECRET 

 

                                                      COMUNICAT  DE  PRESA         

 

Urmare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912/12.11.2019 a Legii nr. 211/2019,  

va facem cunoscut ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizatiile stabilite in temeiul  

O.G.nr. 105/1999 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si  

completarile ulterioare, se majoreaza astfel: 

 

Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) : 

- lit. a) - au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate; 

- lit.b) -  au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare, au dreptul  

la o indemnizatie lunara de 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de detentie. 

 

Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) : 

- lit. c) - au fost refugiate, expulzate sau stramutate in alta localitate; 

- lit. d) - au facut parte din detasamentele de munca fortata; 

- lit. g) – au fost evacuate din locuinta pe care o detineau, 

au dreptul la o indemnizatie lunara de 300 lei pentru fiecare an de stramutare, de munca fortata  

sau de evacuare din propria locuinta. 

 

Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. e) – au fost supravietuitoare a 

 trenului mortii au dreptul la o indemnizatie lunara de 700 lei ( in cuantum fix).  

    

 

 

Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) –  

e) si g), precum si persoana care s-a aflat in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f) are dreptul la  

o indemnizatie lunara de 250 lei ( in cuantum fix).  
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