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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

 

 
Precizări privind aplicarea Legii nr. 248/2019  

 
pentru modificarea 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 

 
 

Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1033/23.12.2019 a Legii nr. 

248/2019, vă facem cunoscut că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizațiile stabilite 

în temeiul O.G. nr. 105/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, se majorează astfel: 

Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1): 

- lit. c) – au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate; 

- lit. d) – au făcut parte din detașamentele de muncă forțată; 

- lit. g) – au fost evacuate din locuința pe care o dețineau, 

au dreptul la o indemnizație lunară de 350 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă 

forțată sau de evacuare din propria locuință. 

Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. 

a)–e) și g), precum și persoana care s-a aflat în situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f) are 

dreptul la o indemnizație lunară de 350 lei (în cuantum fix). 

Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) și g) din O.G. nr. 105/1999 aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

cuantumul indemnizației pe lună, respectiv pe zi este: 

350 : 12 = 29,17 lei/lună 

350 : 12 : 30 = 0,97 lei/zi. 
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