
Către, 

Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin 

 

COMISIA PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR O.G. NR. 105/1999, 
MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 154/2021 

 
 
Subsemnatul/a ...................................................................................................................................... , domiciliat/ă 

în localitatea  ......................................................... , str. ..................................................... , nr. ............................ , 

bl………., sc………., et………, ap………, judeţul .................................................................................................... , data 

şi locul naşterii: ziua……………….., luna……………….., anul……………….., localitatea ................................................... , 

judeţul ......................................................................... , posesor/posesoare B.I.(C.I.) seria ………………..…………… nr. 

 ................................... , eliberat de  ................................... , în data de ........................................... , Cod Numeric 

Personal .............................................................. , cetăţenia ................................. , telefon……………………..…………  

Email ................................................................... formulez prezenta 

 

CERERE 
 

prin care rog acordarea drepturile la articolul 3^1 din Legea 154/2021 după părintele meu  .................................  

 .................................................. decedat la data .................. , având CNP ............................................... , respectiv: 

 
 alin. 1 Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morţii, în timpul masacrelor îndreptate 

împotriva populaţiei minoritare, în timpul deportării în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, în 
timpul privării de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării 
sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a făcut parte 
din detaşamentele de muncă forţată, are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 175 lei; 
 

 alin. 2 Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 
1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi 
cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 
la data depunerii cererii de către copil; 
 

 alin. 3 Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) are dreptul la o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, 
stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil; 
 

 alin. 4 Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), cât şi în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai 
mare; 

 alin. 5 La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) sau (3), în situaţia în care ambii părinţi ai copilului s-
au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), copilul are dreptul la indemnizaţia al cărei 
cuantum este mai mare; 
 

 alin. 6 De prevederile alin. (2)-(5) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după încetarea 
situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, 
nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanţe. 

 
  



Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute la art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că 

nici părintele decedat, persecutat din motive etnice, nici solicitantul nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.9 

din OG nr. 105/1999 (persoane condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, persoane care înainte de 

23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, persoane care 

în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din 

instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist). 

 

În susţinerea cererii mele anexez, după caz, următoarele acte
*

: 

- original şi copie B.I.(C.I.) seria………………… nr ........................................... ; 

- original şi copie certificat de naştere seria………………… nr ....................... ; 

- original şi copie certificat de căsătorie seria………………… nr ..................... ; 

- original şi copie certificat de deces seria………………… nr .......................... ; 

- copie cupon de pensie .............................................................................. ; 

- original şi copie hotărâre/decizie de încadrare decedat conform OG nr. 105/1999 modificată prin Legea 

nr. 189/2000; 

- alte acte doveditoare: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

 

Data…………………… Numele şi prenumele 

 …………………………………………………………………… 

 Semnătura 

 …………………………………………………………………… 

 

                                                           
* Originalele sunt solicitate pentru certificarea copiilor 

 
Cunoscând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, declar că prin depunerea prezentei cereri îmi exprim consimţământul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea acordării indemnizaţiei solicitate. 


