
LEGE   Nr. 211 din 27 iunie 2013 

privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar 

care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 398 din  2 iulie 2013 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    (1) Beneficiază de prevederile Decretului-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 în prizonieri, republicat, 

cu completările ulterioare, şi persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia 

română, indiferent de domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile acestui decret-lege. 

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), 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. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                          VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 

 

                          PREŞEDINTELE SENATULUI 

                     GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU 

 

    Bucureşti, 27 iunie 2013. 

    Nr. 211. 
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ACTELE NECESARE CARE VOR INSOTI CEREREA DE SOLICITARE A DREPTURILOR            

PREVAZUTE DE D.L. 118/1990 SI LEGEA 211/2013 
 

 

Pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de  DL 118/1990 şi a Legii 

211/2013   este necesar să depuneţi  un dosar  care să conţină următoarele 

documente : 

    -    cerere tip 

-    act de identitate 

- certificat de naştere     

    -    certificat de căsătorie ( daca este cazul ) 

    -    dovada ca este  în viata ( Lebensbescheinigung ) document obţinut de la primăria 

în raza careia aveţi domiciliu.  

   -  acte oficiale eliberate de organele competente din care să rezulte perioada de 

persecuţie,  iar în cazul în care nu este posibil, prin orice alte mijloce de probă 

prevăzute de prevederile DL 118/1990, a legislaţiei în vigoare, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

   -    extras de cont şi Cod IBAN pentru plata dreptului stabilit 

- cetăţenii străini cu domiciliu 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;  

- act pentru modificarea numelui    (dacă este cazul)  

    -    în cazul urmaşilor soţ/soţie, se depune o declaraţie notarială că nu s-a recăsătorit 

. 



- actele se prezintă în original şi copie  sau copii legalizate.  

- toate documentele de mai sus vor fi redactate în limba română. 

    -    Dreptul prevăzut de D.L. 118/1990 şi Legea 211/2013 se acordă cu data de întâi 

a lunii următoare datei de  depunere a dosarului.         

     

COMISIE 



CATRE, 
 

PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR 
D.L. 118/1990 si a LEGEA 211/2013 

Subsemnatul (a)    

Cetatean roman /strain cu domiciliul in     

nascut(a) la data in   

fiul (fiica) lui cu act de identitate (carte de identitate 

sau / pasaport)_ __   

Prin prezenta va rog sa binevoiti a constata ca in perioada  

am fost    

In sustinerea cererii, anexez urmatoarele acte : 
 

- actul oficial nr.    din eliberat de  

din care sa rezulte drepturile prevazute de D.L 118/1990. 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

act de identitate     

certificat de nastere    

certificat de casatorie   

procura speciala 
 

cont bancar 
 

dovada ca este in viata ( Lebensbescheinigung ) 
 

alte acte    

     

DATA SEMNATURA 
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