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Parlamentul României adopt& prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonan'a Guvernului nr. 105 din 30 august 1999
pentru modificarea (i completarea Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurat) cu începere de la 6

martie 1945, precum i celor deportate în strin tate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificrile
ulterioare, emis în temeiul art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr.
140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane i
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426
din 31 august 1999, cu urmtoarele modific ri i complet ri:
1. Titlul ordonan ei va avea urm torul cuprins:
"Ordonana privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de ctre regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie 1945 din
motive etnice"
2. Articolul unic devine articolul 1 cu urmtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Beneficiaz de prevederile prezentei
ordonane persoana, cetean român, care în perioada regimurilor
instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie
1945 a avut de suferit persecuii din motive etnice, dup cum
urmeaz:
a) a fost deportat în ghetouri i lagre de concentrare din
strintate;
b) a fost privat de libertate în locuri de deten ie sau în
lag!re de concentrare;
c) a fost refugiat", expulzat# sau str$mutat% în alt&
localitate*);
-------------Lit. c) a art. 1 [din Ordonan'a Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 2 al art. unic a fost modificat( de art.
1 din LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam*:
Conform art. II din LEGEA nr. 296 din 28 septembrie 2009,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009,
persoanele îndrept,-ite potrivit prevederilor art. 1 alin. (1)
lit. c) din Ordonan.a Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de c/tre regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân0
la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat1 cu modific2ri 3i
complet4ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific5rile 6i
complet7rile ulterioare, c8rora pân9 la data intr:rii în vigoare
a prezentei legi li s-au respins ac;iunile prin hot<râri
judec=tore>ti definitive ?i irevocabile pot introduce cereri noi
la casele jude@ene de pensii sau, dupA caz, la Casa de Pensii a
Municipiului BucureBti.
d) a fCcut parte din detaDamentele de muncE forFatG;
e) a fost supravieHuitoare a trenului morIii;

f) este soul sau so ia persoanei asasinate ori executate
din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva
populaiei minoritare, dac ulterior nu s-a recstorit;
-------------Lit. f) a art. 1 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 2 al art. unic a fost modificat de pct.
1 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
g) a fost evacuat din locuin a pe care o de inea.
-------------Lit. g) a art. 1 [din Ordonan a Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 2 al art. unic a fost introdus de pct.
2 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
(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 refugiate,
expulzate sau strmutate se afl sub administraie româneasc
ori sub administraia acelor state, ale cror cereri anterioare
au fost soluionate prin hotrâri de respingere ale comisiei
prevzute la art. 7 alin. (1) i alin. (1^1).
-------------Alin. (2) al art. 1 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 2 al art. unic a fost introdus de art. I
din LEGEA nr. 296 din 28 septembrie 2009, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009.
3. Dup! articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu urm"torul
cuprins:
Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat în situa#iile
prev$zute la art. 1 lit. a)-d) %i g) au dreptul la o
indemniza&ie lunar' de 100 lei pentru fiecare an de deportare,
de deten(ie, de str)mutare în alte localit*+i, de munc, for-at.
sau de evacuare din locuin/a pe care o de0ineau.
(2) Persoanele care s-au aflat în situa1iile prev2zute la
art. 1 lit. e) 3i f) au dreptul la o indemniza4ie lunar5 de 100
lei.
--------------Art. 2 [din Ordonan6a Guvernului nr. 105 din 30 august 1999]
de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. unic din
LEGEA nr. 176 din 10 octombrie 2008, publicat7 în MONITORUL
OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008.

Art. 3. - Soul supravie uitor al celui decedat, din
categoria persoanelor prevzute la art. 1 lit. a)-e) i g), va
beneficia începând cu data de întâi a lunii urmtoare celei în
care a fost depus cererea, în condiiile prezentei ordonane,
de o indemnizaie lunar de 100 lei neimpozabil , dac ulterior
nu s-a rec s torit.
-------------Art. 3 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30 august 1999]
de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de pct. 3 al art. I
din LEGEA nr. 204 din 2 iulie 2007, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
Art. 4. - Nivelul indemnizaiilor acordate potrivit art. 2
i 3 vor fi indexate prin hotrâre a Guvernului, în funcie de
evoluia preurilor i a tarifelor*).

---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 1 din HOTRÂREA nr. 294
din 8 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13
martie 2001, în luna martie 2001 se indexeaz cu procentul de
5,0% indemnizaiile lunare acordate în baza Legii nr. 189/2000
(Legea de aprobare a Ordonanei Guvernului nr. 105/1999).
Conform lit. a) a art. 7 din HOTRÂREA nr. 523 din 31 mai
2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001,
începând cu luna iunie 2001 se indexeaz cu procentul de 2,0%
indemniza iile lunare acordate în baza Legii nr. 189/2000.
Conform lit. a) a art. 7 din HOT!RÂREA nr. 781 din 21 august
2001, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001,
începând cu luna septembrie 2001 se indexeaz# cu procentul de
2,0% indemniza$iile lunare acordate în baza Legii nr. 189/2000.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 7 din HOT%RÂREA nr.
1.169 din 21 noiembrie 2001, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr.
759 din 28 noiembrie 2001, începând cu luna decembrie 2001 se
indexeaz' cu 6% indemniza(iile lunare acordate în baza
Ordonan)ei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de c*tre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân+ la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat, cu modific-ri prin Legea nr.
189/2000, cu modific.rile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOT/RÂREA nr. 195
din 28 februarie 2002, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 171
din 11 martie 2002, începând cu luna martie 2002 se indexeaz1 cu
6% indemniza2iile lunare acordate în baza Ordonan3ei Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de c4tre regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 pân5 la 6 martie 1945 din

motive etnice, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 189/2000,
cu modificrile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr. 518
din 23 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31
mai 2002, începând cu luna iunie 2002 se indexeaz cu 4,65%
indemnizaiile lunare acordate în baza Ordonanei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de ctre regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 pân la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr. 920
din 22 august 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din
31 august 2002, începând cu luna septembrie 2002 se indexeaz cu
2,78% indemnizaiile lunare acordate în baza Ordonanei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de ctre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modificrile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr.
1.301 din 20 noiembrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
864 din 29 noiembrie 2002, începând cu luna decembrie 2002 se
indexeaz cu 4,2% indemnizaiile lunare acordate în baza
Ordonanei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de c tre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 decembrie 1940 pân! la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat" cu modific#ri $i complet%ri
prin Legea nr. 189/2000, cu modific&rile 'i complet(rile
ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOT)RÂREA nr. 218
din 27 februarie 2003, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 144
din 5 martie 2003, începând cu luna martie 2003 se indexeaz+ cu
3,5% indemniza,iile lunare acordate în baza Ordonan-ei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de c.tre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân/ la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat0 cu modific1ri 2i complet3ri
prin Legea nr. 189/2000, cu modific4rile 5i complet6rile
ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOT7RÂREA nr. 614
din 29 mai 2003, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6
iunie 2003 începând cu luna iunie 2003 se indexeaz9 cu 2,7%
indemniza:iile lunare acordate în baza Ordonan;ei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de c<tre regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 pân= la 6 martie 1945 din motive etnice,

aprobat cu modific ri i completri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr.
1.006 din 22 august 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618
din 30 august 2003 începând cu luna septembrie 2003 se indexeaz
cu 2,65% indemniza iile lunare acordate în baza Ordonan ei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de c tre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr.
1.383 din 27 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
856 din 2 decembrie 2003 începând cu luna decembrie 2003 se
indexeaz cu 3,1% indemnizaiile lunare acordate în baza
Ordonanei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de ctre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modific rile !i complet"rile
ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOT#RÂREA nr. 263
din 26 februarie 2004, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 205
din 9 martie 2004 începând cu luna martie 2004 se indexeaz% cu
2% indemniza&iile lunare acordate în baza Ordonan'ei Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de c(tre regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 pân) la 6 martie 1945 din
motive etnice, aprobat* cu modific+ri ,i complet-ri prin Legea
nr. 189/2000, cu modific.rile /i complet0rile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOT1RÂREA nr. 808
din 27 mai 2004, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28
mai 2004, începând cu luna iunie 2004 se indexeaz3 cu 2%
indemniza4iile lunare acordate în baza Ordonan5ei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de c6tre regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 pân7 la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobat8 cu modific9ri :i complet;ri prin Legea nr. 189/2000, cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare.
Conform lit. e) a alin. (1) al art. 6 din HOT?RÂREA nr.
1.297 din 19 august 2004, publicat@ în MONITORUL OFICIAL nr. 792
din 27 august 2004, începând cu luna septembrie 2004 se
indexeazA cu 4% indemnizaBiile lunare acordate în baza
OrdonanCei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de cDtre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânE la 6 martie

1945 din motive etnice, aprobat cu modific ri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Conform lit. d) a art. 1 din HOTRÂREA nr. 1.765 din 22
decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28
decembrie 2005, începând cu luna ianuarie 2006, se indexeaz cu
5,5% indemniza iile lunare acordate în baza Ordonan ei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de c tre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Conform lit. c) a art. 1 din HOTRÂREA nr. 1.768 din 13
decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 14
decembrie 2006, începând cu luna ianuarie 2007, se indexeaz cu
5% indemnizaiile lunare acordate potrivit 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 pân la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 189/2000, cu modific rile !i complet"rile
ulterioare.
Conform lit. c) a art. 1 din HOT#RÂREA nr. 1.147 din 18
septembrie 2008, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2
octombrie 2008, începând cu luna octombrie 2008 se indexeaz% cu
7,5% indemniza&iile lunare acordate în baza Ordonan'ei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de c(tre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân) la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat* cu modific+ri ,i complet-ri
prin Legea nr. 189/2000, cu modific.rile /i complet0rile
ulterioare.
Art. 5. - Persoanele prev1zute la art. 1 2i 3 vor beneficia
de prevederile prezentei ordonan3e cu începere de la data de 1 a
lunii urm4toare celei în care a fost depusa cererea 5i de
urm6toarele drepturi:
a) asisten78 medical9 :i medicamente, în mod gratuit ;i
prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât <i pe timpul
spitaliz=rilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun
apar>inând unit?@ilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz,
tramvai, metrou);
c) 6 cAlBtorii dus-întors gratuite, anual, pe calea feratC
românD, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, dupE caz, cu
mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numFrului de cGlHtorii

stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea
cl toriei i pentru o persoana care s îl însoeasc i s îl
ajute pe timpul cl toriei;
--------------Lit. c) i d) ale art. 5 [din Ordonan a Guvernului nr. 105
din 30 august 1999] de la pct. 3 al art. unic au fost modificate
de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care completeaz
art. unic din ORDONANA DE URGEN nr. 242 din 28 noiembrie
2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie
2000, cu pct. 2^1.
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staiune
balneoclimateric;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio i
televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum i
scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de
veci.
Art. 6. - Perioada în care persoana persecutat din motive
etnice nu s-a putut încadra în munc, ca urmare a unei
invaliditi de gradul I sau II survenite ca urmare a
persecuiei, constituie vechime în munc i se ia în considerare
la stabilirea pensiei i a celorlalte drepturi ce se acord în
funcie de vechimea în munc .
"Art. 6^1. - Dovedirea situa!iilor prev"zute la art. 1 se
face de c#tre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate,
la cerere, de c$tre organele competente, iar în cazul în care
aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de proba prev%zut de
lege."
--------------Art. 6^1 [din Ordonan&a Guvernului nr. 105 din 30 august
1999] de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de pct. 1 al
art. I din LEGEA nr. 319 din 27 mai 2002, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.
Art. 7. - (1) Stabilirea (i plata drepturilor prev)zute în
prezenta ordonan*+ se fac de casa jude,ean- de pensii sau, dup.
caz, de Casa de pensii a municipiului Bucure/ti. Pentru
stabilirea situa0iilor prev1zute la art. 1 se înfiin2eaz3, în
cadrul fiec4rei case jude5ene de pensii, o comisie alc6tuit7 din
pre8edinte 9i 3 membri. Pre:edintele trebuie s; fie jurist. În
luarea hot<rârilor referitoare la stabilirea drepturilor
prev=zute de lege, comisia solicit> avizul organiza?iilor
minorit@Ailor naBionale legal constituite. Comisia lucreazC în
prezenDa a douE treimi din numFrul total al persoanelor care o

alctuiesc i adopt hotrâri cu acordul majoritii membrilor
prezeni.
-------------Alin. (1) al art. 7 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de pct.
4 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
(1^1) La nivelul Casei de pensii a municipiului Bucure ti,
comisia prev zut la alin. (1) este format din pre edinte i 10
membri.
-------------Alin. (1^1) al art. 7 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din
30 august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de
pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
(1^2) Avizul organizaiilor minoritilor naionale se va
elibera în 30 de zile de la solicitare.
-------------Alin. (1^2) al art. 7 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din
30 august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de
pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevzute în
prezenta ordonan se depun la casa judeean de pensii sau,
dup caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucureti.
---------------Alin. (2) al art. 7 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art.
unic din LEGEA nr. 148 din 17 mai 2005, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform art. II din LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002,
publicat! în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002,
astfel cum a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 323 din 5
iulie 2004, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie
2004, la data intr#rii în vigoare a prezentei legi se modific$
art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c)
din Ordonan%a Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de c&tre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân' la 6 martie
1945 din motive etnice, publicat( în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, în sensul c)
cererile prev*zute la art. 7 alin. (2) din Ordonan+a Guvernului

nr. 105/1999, astfel cum a fost aprobat i modificat prin
Legea nr. 189/2000, cu modificrile ulterioare, se depun pân la
data de 31 decembrie 2006.
(3) Comisia este obligat s se pronune asupra cererii în
termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotrâre
motivat .
(4) Împotriva hot rârii, persoana interesat poate face
contesta ie la sec ia de contencios administrativ i fiscal a
tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicrii
hotrârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrârea
tribunalului este definitiv. Contestaiile sunt scutite de taxa
judiciar de timbru.
--------------Alin. (4) al art. 7 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30
august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art.
33, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
Art. 8. - Prevederile prezentei ordonane nu se aplica
persoanelor condamnate pentru infraciuni contra pcii i
omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfurat o
activitate fascist în cadrul unei organiza!ii sau mi"c#ri de
acest fel, precum $i celor care în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989 au f%cut parte din aparatul de represiune,
securitate, mili&ie 'i din instan(ele militare care au
instrumentat )i au judecat procese politice ale opozan*ilor
regimului comunist.
Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li
se acord+ o indemniza,ie lunar- de 500.000 lei. Plata
indemniza.iilor pentru membrii comisiei se face de casa
jude/ean0 de pensii sau, dup1 caz, de Casa de pensii a
municipiului Bucure2ti din bugetul de stat 3i înceteaz4 în 60 de
zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.
-------------Art. 9 [din Ordonan5a Guvernului nr. 105 din 30 august 1999]
de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de pct. 6 al art. I
din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicat6 în MONITORUL
OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.
Art. 10. - (1) Casa jude7eana de pensii sau, dup8 caz, Casa
de pensii a municipiului Bucure9ti, atunci când este sesizat:
sau din proprie ini;iativ<, va verifica legalitatea drepturilor
acordate beneficiarilor prezentei ordonan=e, pân> la data
public?rii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
---------------

Alin. (1) al art. 10 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din
30 august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de
art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care completeaz
art. unic din ORDONANA DE URGEN nr. 242 din 28 noiembrie
2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie
2000, cu pct. 2^4.
(2) În cazul în care se constata înclcri ale prevederilor
legale se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condi iile
alin. (1) i (2) persoana interesat poate introduce contesta ie
în condi iile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Contestaiile sunt scutite de taxa judiciar de timbru.
--------------Alin. (3) al art. 10 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din
30 august 1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de
art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care completeaz
art. unic din ORDONANA DE URGEN nr. 242 din 28 noiembrie
2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie
2000, cu pct. 2^4.
Art. 11. - Ministerul Finanelor Publice va introduce în
structura bugetului de stat sumele necesare care decurg din
aplicarea prezentei ordonane.
--------------Art. 11 [din Ordonana Guvernului nr. 105 din 30 august
1999] de la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. unic
din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care completeaz art. unic
din ORDONANA DE URGEN nr. 242 din 28 noiembrie 2000,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu
pct. 2^5.
Art. 12. - Ministerul Muncii i Solidarit!"ii Sociale, cu
consultarea Ministerului Informa#iilor Publice, Ministerului de
Interne $i Ministerului Ap%r&rii Na'ionale, va elabora normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan(e, pe care le va
supune spre aprobare Guvernului.
--------------Art. 12 [din Ordonan)a Guvernului nr. 105 din 30 august
1999] de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de pct. 3 al
art. I din LEGEA nr. 319 din 27 mai 2002, publicat* în MONITORUL
OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.

Aceasta lege a fost adoptat de Senat în edina din 2
octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constitu ia României.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor în
edina din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (2) din Constitu ia României.

p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
VASILE LUPU
------

