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In temeiul prevederilor art. 107 din Constituia României,
Guvernul României adopta prezenta hotrâre.
ARTICOL UNIC
Se aproba Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de ctre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat i modificat prin Legea nr.
189/2000, cu modificrile ulterioare, prevzute în anexa care
face parte integrant din prezenta hotrâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
--------------Ministrul muncii

i solidarit ii sociale,
Marian Sarbu

Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
Ministrul informaiilor publice,
Vasile Dincu
ANEXA 1

Guvernului
instaurate

NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonanei
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de ctre regimurile
în România cu începere de la 6 septembrie 1940
pana la 6 martie 1945 din motive etnice

ART. 1
Beneficiaz de prevederile art. 1 din Ordonan a Guvernului
nr. 105/1999, aprobat
i modificat prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile ulterioare, persoana, cetean roman, care în
perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie
1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din
motive etnice, dup cum urmeaz:
a) a fost deportata în ghetouri i lagare de concentrare din
strintate;
b) a fost privat de libertate în locuri de detenie sau în
lagare de concentrare;
c) a fost strmutat în alta localitate decât cea de
domiciliu;
d) a fcut parte din detasamentele de munca forat;
e) a fost supravietuitoare a trenului morii;
f) este soul sau sotia persoanei asasinate ori executate
din motive etnice, dac ulterior nu s-a rec s!torit.
ART. 2
Prin persoana care a fost str"mutat# în alta localitate, în
sensul Ordonan$ei Guvernului nr. 105/1999, aprobat% &i
modificat' prin Legea nr. 189/2000, cu modific(rile ulterioare,
se în)elege persoana care a fost mutata sau care a fost obligat*
sa î+i schimbe domiciliul în alta localitate din motive etnice.
In aceasta categorie se includ ,i persoanele care au fost
expulzate, s-au refugiat, precum -i cele care au f.cut obiectul
unui schimb de popula/ie ca urmare a unui tratat bilateral.

ART. 2^1
Persoanele prevzute la art. 2 beneficiaz de drepturile
prevzute de Ordonana Guvernului nr. 105/1999, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile i complet rile ulterioare, indiferent dac , la
data str mut rii, aveau domiciliul pe teritoriul statului român
sau pe teritoriile româneti vremelnic ocupate de ctre alte
state i indiferent dac localitatea în care au fost strmutate
se afla sub administraie româneasc ori sub administraia
acelor state.
----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTRÂREA
nr. 287 din 12 martie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
212 din 19 martie 2008.
ART 2^2
De aceleai drepturi beneficiaz, la cerere, i persoanele
care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe
teritoriile româneti vremelnic ocupate de ctre alte state,
indiferent dac localitatea în care au fost strmutate se afla
sub administraie româneasc ori sub administra!ia acelor state,
ale c"ror cereri anterioare au fost solu#ionate prin hot$râri de
respingere ale comisiei prev%zute la art. 7 alin. (1) &i alin.
(1^1) din Ordonan'a Guvernului nr. 105/1999, aprobat( cu
modific)ri *i complet+ri prin Legea nr. 189/2000, cu
modific,rile -i complet.rile ulterioare.
----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOT/RÂREA
nr. 287 din 12 martie 2008 publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr.
212 din 19 martie 2008.
----------Not1 C.T.C.E. Piatra Neam2:
A se vedea 3i art. II din HOT4RÂREA nr. 287 din 12 martie
2008 publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 19 martie 2008,
care prevede: "În cazul persoanelor prev6zute la art. 2^1 7i 2^2
din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonan8ei Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de c9tre regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 pân: la 6 martie 1945 din
motive etnice, aprobate prin Hot;rârea Guvernului nr. 127/2002,
cu modific<rile =i complet>rile aduse prin prezenta hot?râre,
indemniza@iile lunare se acordA începând cu data de întâi a
lunii urmBtoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data
intrCrii în vigoare a prezentei hotDrâri".
ART. 3

Pentru perioadele în care s-au comis acte de persecutie
etnic persoanele care fac obiectul Ordonanei Guvernului nr.
105/1999, aprobat i modificat prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile ulterioare, beneficiaz de indemnizaie în
cuantumul prevzut la art. 2 din aceea i ordonan a, modificat
prin Ordonan a de urgenta a Guvernului nr. 242/2000, aprobat
i
modificat prin Legea nr. 367/2001.
ART. 4
(1) Dovada încadrrii în situaiile prevzute la art. 1 din
Ordonana Guvernului nr. 105/1999, aprobat i modificat prin
Legea nr. 189/2000, cu modificrile ulterioare, se poate face cu
acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:
- acte eliberate de Crucea Roie Internaionala;
- acte eliberate de lagarele de concentrare;
- livrete militare sau adeverine eliberate de U.M. 02405
Piteti, pentru persoanele care au fost în detasamentele de
munca obligatorie;
- carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
- carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev;
- adeverine eliberate de Arhivele Naionale Romane sau de
direciile judeene ale acestora, ordine, dispoziii etc.;
- buletine de evidenta a popula iei, eliberate de postul de
jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
- acte eliberate de prim!ria ora"elor respective;
- certificate sau adeverin#e de la autorit$%ile militare ori
civile române&ti;
- adeverin'e eliberate de alte autorit()i din Transnistria;
- alte asemenea acte oficiale.
(2) In lipsa actelor oficiale dovada persecutiei etnice se
poate face prin declara*ie cu martori.
(3) In situa+ia în care persoana în cauza dovede,te cu acte
oficiale data de la care a început perioada de persecutie pe
motive etnice, f-r. sa rezulte când înceteaz/ aceasta, se poate
face uz de proba cu martori pentru stabilirea intervalului de
timp pentru care se solicita drepturi conform legii.
ART. 5
În cazul aprob0rii cererilor, indemniza1iile lunare se
acord2 începând cu data de întâi a lunii urm3toare depunerii
acestora.
----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOT4RÂREA
nr. 287 din 12 martie 2008 publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr.
212 din 19 martie 2008.
ART. 6
In cazul titularilor care au depus cereri în intervalul 1
aprilie 2001 - 15 iulie 2001, indiferent dac6 acestea au fost

sau nu respinse pentru tardivitate, indemnizaiile se vor acorda
începând cu data de 16 iulie 2001.
ART. 7
(1) Cererile depuse la direc iile teritoriale de munca i
solidaritate social pana la data de 16 iulie 2001 i
nesolutionate pana la aceasta data vor fi soluionate de ctre
comisiile înfiinate la casele teritoriale de pensii.
(2) Preluarea dosarelor aflate în curs de soluionare se va
face pe baza de proces-verbal.
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