
Drepturile  persoanelor persecutate pe criterii politice de câtre 

regimurile instaurate începând cu 06.03.1945 - Decret-lege nr. 

118/1990  

Beneficiari sunt persoanele care: 
a) au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti 

ramase definitiva sau a fost lipsita 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 internate in spitale de psihiatrie; 

d) au avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

e) au fost stramutate intr-o alta localitate. 

f) au fost deportate in strainatate dupa 23 august 1944; 

g) au fost constituite in prizonieri de catre partea sovietica dupa data de 23 august 

1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate 

dupa incheierea armistitiului; 

h) persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participarii la Revolta 

anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987; 

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

detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau 

prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, daca ulterior nu s-a 

recasatorit. De asemenea, beneficiaza de prevederile acestei legi si sotia (sotul) celui 

decedat in conditiile prevazute la alineatele precedente si care, din motive de 

supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de 

psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si daca poate face 

dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia. 

Cuantumul indemnizatiei 
· Au dreptul la o indemnizatie lunara  (suma se indexeaza ) pentru fiecare an de detentie, 

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

sau nu sunt pensionate persoanele care:  

- 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;  

- au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau 

pentru cercetari de catre organele de represiune;  

- au fost stramutate intr-o alta localitate.  

· Au dreptul la o indemnizatie lunara (suma se indexeaza)  pentru fiecare an de 

internare abuziva in spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt 

sau nu sunt pensionate, persoanele care au fost internate in spitale de psihiatriesi/sau au 

avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

 

Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern.  

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

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

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



-  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;  

- Scutire la plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;  

- Scutire la plata impozitelor si a taxelor locale; 

- 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. 

 
Comisia care soliţionează cererile persoanelor beneficiare de prevederile Decretului  -lege 118/1990 

funcţionează   în cadrul Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala COVASNA 

În baza Hotarârii emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului –lege nr. 118/1990, Casa 

Judeteana de Pensii Covasna emite o decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul 

indemnizatiei cuvenite. 


