
LEGEA 118/1990 

 

ACTE NECESARE 

 Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de decretul-lege nr.118/1990 (vezi 

FORMULARE); 

 declaratie pe propria raspundere in care solicitantul mentioneaza daca primeste sau 

nu pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public (MIRA, MAPN, SRI, etc.) (vezi 

FORMULARE);   

 decizie privind stabilirea calitatii de beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990  

 act de identitate  

 acte de stare civila  

 talon(e) pensie si/sau alte indemnizatii  

       Documentele se depun la Casa Locala de Pensii  unde titularul isi are domiciliul la ghiseele 

Stabiliri Pensii (vezi Contact) .  Program de lucru cu publicul (vezi Program Lucru cu Publicul) 

 

 

 CATEGORII DE BENEFICIARI 

 persoanele care au executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni 

politice  

 persoanele care au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri 

administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune  

 persoanele care au fost stramutate intr-o alta localitate  

 persoanele care au fost deportate in strainatate dupa data de 23.08.1944  

 persoanele care au fost constituite in prizonieri, de catre partea sovietica dupa data de 

23.08.1944, ori fiind constituite ca atare, inainte de aceasta data, au fost retinute in 

captivitate dupa incheierea arnistitiului  

 persoanele care pe motive politice au fost internate intru-un spital de psihiatrie, au 

avut stabilit domiciliu obligatoriu, au fost stramutate intr-o alta localitate.  

 persoanele care, urmare participarii la revolta de la Brasov din 15.11.1987, s-au aflat 

in una din situatiile mentionate anterior.  
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 sotul celui decedat, disparut sau exterminat in timpul detentiei, internarii abuzive in 

spitalele de psihiatrie, deportarii sau prizonieratului, precum si sotul celui decedat 

dupa iesirea din inchisoare  

 

CUANTUMUL INDEMNIZATIEI 

 Au dreptul la o indemnizatie lunara de 200 lei pentru fiecare an de detentie, stramutare 

in alte localitati, deportare in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt 

pensionate persoanele care:  

a. au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti 

ramase definitiva sau au fost lipsite de libertate in baza unui mandat de arestare 

preventiva pentru infractiuni politice;  

b. au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative 

sau pentru cercetari de catre organele de represiune;  

c. au fost stramutate intr-o alta localitate.  

 Au dreptul la o indemnizatie lunara de 100 lei pentru fiecare an de internare abuziva in 

spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt 

pensionate, persoanele care:  

a. au fost internate in spitale de psihiatrie;  

b. au avut stabilit domiciliu obligatoriu;  

      In functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile se actualizeaza prin 

hotarare a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de 

asigurari sociale de stat.  

 Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul 

detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul 

la o indemnizatie lunara de 200 lei neimpozabila, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.  

 De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din 

inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din 

prizonierat, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.  

      Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarare a Guvernului si se poate cumula cu orice 

pensie.  

 

  



FACILITATI SI DREPTURI 

 Perioada in care o persoana s-a aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 1 din 

Decretul-lege nr. 118 / 1990 constitue vechime in munca si se ia in considerare la 

stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in 

munca;  

 Indemnizatie lunara calculata pentru fiecare an de detentie, internare in spitalele 

de psihiatrie, stramutare, deportare sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu 

pensionate;  

 Asistenta medicala gratuita, medicamente gratuite in unitatile sanitare de stat;  

 Transport urban gratuit cu mijloace de trensport in comun;  

 Douasprezece calatorii gratuite, la clasa I, cu trenul, in fiecare an;  

 Un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;  

 Scutiri la plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;  

 Prioritate la instalarea unui post telefonic precum si scutire de la plata taxei de 

abonament;  

 Acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.  

Drepturile se acorda cu luna urmatoare depunerii cererii si a actelor doveditoare. 


