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Scurt Ghid al Solicitantului pentru Legea nr. 130/2020
Inițiativa mea, care a devenit Legea nr. 130/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 623/15.07.2020.
Stabilirea calității și a indemnizației se face de către Agenţiile judeţene de plată şi inspecţie
socială - AJPIS (potrivit dispozițiilor art. 12 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 16 alin. (2) lit. g) din OUG nr. 113/2011, cu
modificările și completările ulterioare).
În acest moment, atât AJPIS-urile cât și Casele teritoriale de pensii au fost informate despre
intrarea în vigoarea a Legii nr. 130/2020 și procedura care urmează să se deruleze. Puteți să
vă adresați direct agenției județene de care aparțineți pentru detalii despre modul de
depunere a dosarelor.
Agenţiile judeţene de plată şi inspecţie socială sunt obligate să se pronunţe, în termen de
maxim 30 de zile, asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de Lege printr-o
decizie motivată.
Plata acestor indemnizații va fi realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau,
după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
De aceste indemnizații pot beneficia și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
Persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, indiferent de
domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de DL 118/1990, pot beneficia de
indemnizație (Legea nr. 211/2013).
Persoanele care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la agenţiile pentru
plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul
domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţiile
teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul.
Dosarul solicitantului trebuie să conțină următoarele documente :
1. cerere tip
2. actul de identitate al solicitantului
3. certificat de naștere al solicitantului
4. certificat de căsătorie / divorț al solicitantului (dacă este cazul, în situația în care există
schimbări de nume față de cel care apare în certificatul de naștere)
5. certificat de deces al părintelui / părinților
6. Decizia părintelui / părinților prin care le-a fost stabilită calitate de beneficiar al DL
118/1990
7. cupon de pensie al solicitantului (dacă este cazul).
Important :
În cazul copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale
țărănești ori al celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul
detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora
li s-a stabilit domiciliu obligatoriu este necesar ca dosarul să conțină și un document oficial

care să confirme această situație. Aceste documente oficiale se pot solicita de la Consiliul
Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc și/sau Arhivele Naționale ale României.
Prin Legea nr. 130/2020 am extins categoria beneficiarilor Decretului-Lege nr.118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, astfel :
● Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești
ori al celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției,
internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a
stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei;
● Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art.1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii
părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art.1 alin. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care a beneficiat părintele său;
● Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care a beneficiat părintele său;
Este important de reținut că :
● Copilul care s-a aflat atât în situațiile prevăzute la alin. (6), cât și în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum estemai mare;
● La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai
copilului au beneficiat de indemnizația lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia încalcul
indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
Exact așa cum este situația soțului/soției supraviețuitoare, copiii pot primi indemnizația doar
după decesul părintelui/părinților care au beneficiat de prevederile Decretului-Lege nr.
118/1990.
Având în vedere modul cum a fost elaborat în anul 1990 Decretul-Lege nr. 118 și prevederile
legale în vigoare, indemnizațiile copiilor trebuie să fie raportate la ultima indemnizație în
plată a părintelui/părinților.
Știu că situația nu este perfectă sau ideală, dar această Lege reprezintă un prim pas esențial,
care a implicat un efort cu totul deosebit.
În măsura în care voi avea un nou mandat în Parlamentul României, vă asigur că voi continua
să mă lupt, așa cum am făcut și până acum, pentru drepturile tuturor celor care au fost
persecutați din motive politice în perioada regimului comunist și a copiilor fără copilărie.

