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Comunicat de presă 

 

 

În anul 2015 unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special achitate prin 
intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2014. 

Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 a 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a 
stabilit că în anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 
2014 următoarele drepturi: 

a) indemnizaţiile prevăzute de 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 
în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare; 

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale 
a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările 
ulterioare; 

e) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.341/2004 a recunostinţei faţă de eroii-martiri 
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Acelaşi act normativ prin art.43 prevede că termenul menţionat la art.II din Legea 
nr.143/2014 pentru modificarea OG nr.105/1999 (în sensul majorării cuantumului 
indemnizaţiei lunare) se prorogă până la data de 01 ianuarie 2017. 
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