
                                        
                                                                                                                                     

 

 

 

COMUNICAT  

REFERITOR LA INDEMNIZAȚIILE ACORDATE COPIILOR PERSOANELOR CARE AU 

FOST PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE 

 

Legea nr.  154/2021 pentru   modificarea   și  completarea  Ordonanței 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 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 573/07.06.2021. 

Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 

105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost 

persecutate din motive etnice.   

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, 

casele județene de pensii, precum și Casa de Pensii a Municipiului București 

analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în 

temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021. 

 

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite 

potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc 

începând cu data de 1 ianuarie 2022. !! 

 

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile 

nedorite la sediile caselor teritoriale de pensii, adresăm rugămintea către 

beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul 

serviciilor poștale. 

 

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, 

indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.    

 

 

Direcția Comunicare şi Relații Publice     09.06.2021 

         

 



                                    

                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          

 

  

PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 154/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței 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. 573/07.06.2021, a 

Legii nr. 154/2021, vă fecem cunoscut că prin acest act normativ s-a extins 

categoria beneficiarileor O.G. nr. 105/1999, republicată, prin introducerea art. 3¹, 

astfel: 

,,Art. 3¹- (1) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morţii, în 

timpul masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, în timpul deportării 

în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate 

în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării 

sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, 

în timp ce a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată, are dreptul la o 

indemnizaţie lunară în cuantum de 175 lei. 

 (2) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum şi copilul născut în 

perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute 

la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi 

cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită 

conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil. 

(3) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi 

g) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de 

care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 

la data depunerii cererii de către copil. 

(4) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), cât 

şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) beneficiază de 

indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. 

(5) La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) sau (3), în situaţia în care 

ambii părinţi ai copilului s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) 

şi g), copilul are dreptul la indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. 

 (6) De prevederile alin. (2)-(5) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui 

decedat după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), în 

situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile 

prezentei ordonanţe." 



                                    

                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          

 

  

Persoanele prevăzute la art. 3ˆ1 vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 5 

(facilități) din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite 

potrivit art. 3ˆ1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc 

începând cu data de 1 ianuarie 2022.  

 

  

 

 

 

 


