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       Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 

84/10.02.2022, s-a întrunit astãzi 24.02.2023, la ședintã participând 12 dintre cei 23 de membri ai 

comisiei, tema abordată fiind: 

              1. Prezentarea situatiei referitoare la drepturile acordate in temeiul Decretului Lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 

incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 

republicat si numarul de beneficiari, defalcate pe categorii. 

Prezintă doamna Bănică Daniela Livia   -  Consilier juridic, Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie 

Socialã  

 

       Au fost prezenți 9 membrii din partea administrației,  respectiv din Instituția Prefectului – Județul 

Buzãu (dl. Subprefect Cristea Constantin), Consiliul Județean Buzãu (dl. Marcel Lungu), Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău (dna. Daniela Banica), Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Buzău (dl. Rotaru Alexandru Mihai), Direcția de Sănătate Publică Buzău 

(dl. Bolchi Lucian), Casa Județeană de Pensii Buzău (dl. Troncaș Octavian), Inspectoratul Școlar 

Județean Buzău (dna.Iordache Elena), Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău (dl. Frațilă Maria) 

și Administrația Județeană   Finanțelor Publice Buzău (Dl. Radu Nicolae Adrian). 

      Ursache Elena Florina – secretar comisie. 

 

      Din partea Confederațiilor/Federațiilor sindicale și patronale au fost prezenți: 

- Dl. Emilian Albu – Confederația Sindicatelor Democratice din Romania-filiala Buzău 

- Dl. Manu Aurelian - BNS Buzău 

- Dl. Radu Cornel – Confederația Națională a Sindicatelor Libere din Romania ”Frăția” 

      

         Ședința a fost condusă de către dl. Subprefect Cristea Constantin. 

 

TEMA 1 : Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.130/2020  (19.07.2020) pentru completarea art. 5 din 

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 

https://buzau.mmanpis.ro/
https://buzau.mmanpis.ro/


în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 15 iulie 2020, a fost 

reglementată acordarea unei indemnizații  pentru o noua categorie de beneficiari, respectiv copiii celor 

decedați, care :  

 

1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau 

a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; 

 

2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; 

3. a fost internată în spitale de psihiatrie; 

4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

5. a fost strămutată într-o altă localitate; 

6. a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului 

comunist până la data de 31 decembrie 1964. 

7. a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 

8. a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind 

constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului, 

indiferent de locul reţinerii. 

     Cuantumul indemnizatiei  se stabileșțe în funcție  de data nașterii fiecarui copil urmaș al 

persoanelor decedate care au suferit ca urmare a persecuțiilor politice din perioada comunistă și a 

celor constituiți în prizonieri de către partea sovietică, după data semnarii armistitiului – 12 

septembrie 1944, după cum urmează : 

 

- copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune 

comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în 

timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul 

la o indemnizaţie lunară de 500 lei. 

- copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi decedati s-au aflat în una dintre situaţiile de mai 

sus, precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi decedati s-au aflat în una 

dintre situaţiile de mai sus, are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de 

care ar fi beneficiat părintele său decedat. 

 - copilul născut după încetarea situaţiilor de mai sus are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum 

de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat. 

- pentru persoanele titulare care au fost internate în spitale de psihiatrie sau au  avut stabilit domiciliu 

obligatoriu, cuantumul indemnizatiei este de 350 lei pentru fiecare an in care s au aflat in aceste 

situatii. 

- pentru persoanele titulare aflate în toate celelalte situatii mai sus mentionate, cuantumul 

indemnizatiei este de 700 lei pentru fiecare an in care au fost persecutați. 

- pentru soțul sau soția celor decedați care s-au aflat în una dintre situațiile pentru care au fost 

persecutați politic sau au fost constituiti în prizonieri de către partea sovietica, după semnarea 

armistitiului, cuantumul indemnizatiei a fost stabilit in suma fixa de 700 lei.  

 

      Cererile de acordare a drepturilor se depun în județul de domiciliu, respectiv la Agenția  Județenă 

pentru Plăti și Inspectie Socială  și se soluționează de către Comisia pentru aplicarea prevederilor D-L 

118/1990, în termen de 30 de zile, prin emiterea unei decizii motivată de acordare sau de respingere, 

pe baza înscrisurilor depuse de solicitanți. 

 

      Deciziile de acordare a drepturilor emise de comisia din cadrul AJPIS Buzău se transmit catre 

Casa Județeană de Pensii Buzău, în termen de 10 zile de la emiterea acestora, în vederea punerii în 

plată a indemnizatiilor stabilite pentru beneficiari. 



      Deciziile de respingere a cererilor pot fi contestate direct la instanta de judecată, respectiv la 

Tribunalul Buzau – Sectia de contencios administrativ și fiscal, fără a urma  procedura prealabila 

reglementata de Legea nr.544/2004 a Contenciosului administrativ. 

 
SITUATIA CERERILOR / DOSARELOR IN PERIOADA IULIE 2020 – DECEMBRIE 2022: 

 

AN TOTAL 

CERERI 

DEPUSE 

CERERI 

ADMISE 

CERERI 

RESPINSE 

CONTESTATII 

2020 75 61 14 2 

2021 1263 1157 106 26 

2022 874 802 72 34 

TOTAL 2217 2025 192 62 

 
SITUATIA CERERILOR ADMISE - PE CATEGORII DE BENEFICIARI IN PERIOADA IULIE 2020 – 

DECEMBRIE 2022: 

 
ANUL TOTAL 

CERERI 

ADMISE 

URMASI 
PRIZONIERI 

URMASI 
DETINUTI 

POLITICI 

URMASI 
Stramutati 

URMASI 
DOMICILIU 

Obligatoriu 

URMASI 
INTERNATI IN  

SPITALE DE 

PSIHIATRIE 

2020 61 15 31 13 2 0 

2021 1157 1012 119 10 12 4 

2022 802 724 54 18 6 0 

TOT

AL 

2020 1751 204 41 20 4 

 

            De mentionat este faptul că înscrisurile pe baza cărora se poate stabili calitatea de 

beneficiar al Decretului – Lege nr.118/1990, sunt dupa caz: 

 

- Livretele militare ale persoanelor care au fost constituite în prizonieri de către partea 

sovitica, după semnarea armistitiului – 12.09.1944; 

- Adeverințe/Certificate eliberate de Arhivele Militare Nationale din cadrul U.M. 

02405 Pitești pentru persoanele care au fost constituite în prizonieri de către partea 

sovitică, după semnarea armistitiului – 12.09.1944; 

- Fisele matricole penale ale persoanelor care au fost condamnate din motive politice în 

perioada comunistă - unele fise matricole penale se regăsesc postate pe site- ul 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc 

(www.iiccmer.ro ) ; 

- Adeverințe eliberate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Arhivele Naționale 

Romane; Crucea Rosie, Ministerul Justitiei, etc. 

- Hotarari judecatoresti rămase definitive pentru persoanele condamnate pentru 

infractiuni politice. 

 In ceea ce priveste condamnările cu caracter politic şi măsurile 

administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

http://www.iiccmer.ro/


acestea sunt reglementate de dispozitiile Legii nr.221/2009, iar persoanele condamnate 

pentru infractiuni de drept comun sau pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul 

cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei 

organizaţii sau mişcări de acest fel, nu sunt eligibile pentru acordarea indemnizatiei 

prevazuta de D-L 118/1990. 

          Având în vedere materialul dezbătul în cadrul ședintei Comisiei de Dialog Social, dl. 

Radu Cornel, președinte al U.J. C.N.S.L.R. – FRATIA Filiala Buzău, susține și remarcă 

faptul că este pe cale sa se producă o discriminare periculoasă între potențialii beneficiari 

deoarece Unitatea Militara  deținatoare a arhivelor militare din municipiul Pitesti nu poate 

răspunde în timp util solicitanților de documente doveditoare.  

      Au trecut mai bine de 2 ani de când mulți  beneficiari ai acestor drepturi s-au adresat 

acestei instituții solicitând documente doveritoare și nu au primit raspuns, motivandu-se 

volumul mare de solicitări si numărul redus de angajați. 

       Față de cele semnalate, dl. Radu Cornel solicită Guvernului Romaniei modificarea 

Legii 130/2020 mai sus citată, în sensul acordării drepturilor financiare către beneficiari, 

începand cu data publicarii legii în M.O. și nu cu data depunerii cererii, deoarece întarzierea 

depunerii acesteia către A.J.P.I.P.S.-uri nu este admisă în lipsa documentelor doveditoare, ori 

așa cum arătam mai sus, acestea se emit cu mari întarzieri de către cei înditruiți. 

     Totodată, este semnalat faptul că s-a comis un mare abuz asupra altor beneficiari de 

drepturi prevăzute de Legea nr. 105/2021 pentru modificarea și completarea privind unele 

drepturi acordate persoanelor persecutate politic de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice stabilite O.G. 

105/1999, republicat cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce priveste acordarea 

de drepturi financiare lunare pentru copiii celor aflați în situația prevazută de art.1, alin. (1), 

lit. c) din O.G. mai sus menționată, prin ,,prorogarea ‘’  acordării acestor drepturi până la 

01.01.2023 în baza prev. Art.XL, alin. (1) din O.U.G. nr. 130/17.12.2021, ba mai mult 

prorogându-se înca o data plata acestor drepturi pâna la 01.01.2024, conform invocatului art. 

XXI din O.U.G. nr. 130/2021. 

     În concluzie, dl. Radu Cornel - președinte al U.J. C.N.S.L.R. – Frăția Filiala Buzău, 

solicită și dorește ca Guvernul României să cunoască anomaliile produse și să stopeze aceste 

discriminări și abuzuri asupra categoriilor de cetățeni români. 

      

Subprefect : Minuta urmează să fie înaintată la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, 
Direcția de Dialog Social. Vă multumesc pentru participare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copreședinții Comisiei Județene de Dialog Social Buzãu 

 

 
 

       P R E F E C T,                                        PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, 

 

 

DANIEL - MARIAN ȚICLEA                                          PETRE  EMANOIL - NEAGU 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 


