
CERERE PENTRU STABILIREA CALITATII DE BENEFICIAR AL 
DECRETULUI- LEGE NR. 118/1990 astfel cum a fost modificat de Legea nr.130/2020 

 
 
 
Către 
Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Timiș 
Strada Florimund de Mercy nr. 2, Timișoara CP 300085, 
Județul Timiș 

 

 
 

Subsemnatul  (a ) .............................................................., in calitate de urmaș 

după  părinte  decedat,   născut    la    data    de     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … …   .,     

 in localitatea/județul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,  cu    domiciliul    actual    in 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C.N.P . .. ....... .. .. .. .. ..... . . . . ... . . .. ..... .. ... ....  posesor act identitate 

C.I. seria ......., nr ... ... ... ... ... … …, eliberat de ....................................... la data de .............,...,          

fiul (fiica ) lui ... ... ... ... ... ... ... ... ... al  (a) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,  solicit, in  baza documentelor 

anexate la prezenta,  stabilirea calității de persecutat politic, in conformitate cu dispozițiile   art.5 al 

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 celor  deportate  in 

străinătate ori constituite  in prizonieri astfel cum a fost modificat  prin Legea 130/2020. întrucât 

părintele meu ________________________________ a fost persecutat politic. 
 

In acest scop depun următoarele 
 

o Act de identitate solicitant 
 

o Acte de stare civilă: certificat de naștere, certificat căsătorie solicitant, certificat deces 

părinte; 

o Decizia/Hotărârea D.L.118/1990 a părintelui decedat 
 

o Pentru părintele căruia nu i-a fost recunoscută calitatea de  persecutat politic, documente 

care să dovedească persecuția 

Alte documente pe care le considerați relevante in soluționarea cererii 
 
 
 
 
 

Nr. telefon  ______________ Adresă email _____________________ 
 
 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de AJPIS TIMIS cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE)2016/679  privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal  si  libera circulație a acestor date. 
 
 
 
 
Semnătura  ...............  Data............... 



DECLARATIE PE PROPRIA RÄSPUNDERE 
 

 
 
 
 
 

Subsemnatul  (a) .............................................................., in calitate de copil 

al părintelui  persecutat,  născut  la data  de  .................................., in 

localitatea/judetul............................................... ..... .. .......,    cu      domiciliul 

actual  in  ......... ......... ... ....... .. ...... C.N.P  .......... .. .............................. ...... 

posesor      act      identitate      C.I.      seria      .....,    nr.      ...... ......,    eliberat      de 

..................................................,  la  data  de  ................, fiul  (fiica  ) 

lui.......  ......al (a)  ...  ...... ...., cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  cu 

privire Ia  falsul in declarații, declar pe propria răspundere că mă încadrez in una/mai 

multe dintre următoarele situații prevăzute art. 5 al Decretului-Lege  nr. 118/1990 privind 

acordarea   unor  drepturi   persoanelor   persecutate   din   motive   politice  de  dictatura 

instaurată cu începere de Ia 6 martie 1945, precum  si   celor deportate in străinătate ori 

constituite in prizonieri, cu modificările  si completările ulterioare: 

• Copil al celui decedat in luptă cu organele de represiune comunistă, in răscoale țărănești ori al 

celui  decedat,  din categoria  celor  dispăruți  sau  exterminați  in timpul detenției, internați 

abuziv in spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit 

domiciliu obligatoriu; 

• Copil  minor  la  data  la care  unul sau  ambii  părinți  s-au  aflat  in  una dintre  situațiile 

prevăzute la art.1 alin (1)(2); 

• Copil născut in perioada in care unul sau ambii părinți s-au aflat in una dintre situațiile 

prevăzute la art. l  alin (1)(2); 

• Copil născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. l, alin (1)(2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura  ...............  Data............... 


