
CERERE PENTRU STABILIREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE O.G. NR. 105/1999 

APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 189/2000, MODIFICATA ȘI COMPLETATĂ DE LEGEA NR. 

154/2021, ÎN CALITATE DE TITULAR/URMAȘ (SOȚ SUPRAVIEȚUITOR, COPIL) 

 

Către CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU, 

Comisia pentru aplicarea O.G. nr. 105/1999 modificate și completate de  

Lg. nr. 189/2000 și de Lg. nr. 154/2021 

 

Subsemnatul/a___________________________,C.N.P. ___________________________, 

domiciliat/ă în localitatea __________________, str.________________, nr. ___, 

bl.____, sc. ____, et.____, ap. ____, sectorul ___, județul ______________, telefon 

______________, adresă de e-mail ______________, posesor act identitate, seria 

_______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de ____________, 

născut(ă) la data de _____________, în localitatea/județul, fiul/fiica lui 

_______________ și al/a _______________, pensionar prin Decizia nr. _______, solicit 

stabilirea drepturilor prevazute de O.G. nr. 105/1999 modificată și completată de Lg. 

nr. 189/2000 și de Lg. nr. 154/2021 în calitate de:  

 titular 

urmaş (soț  supravietuitor/copil) al susţinătorului/părintelui _____________________, 

decedat/ă în data de _______, având CNP __________________, Dosar pensie nr. 

________________.  

În acest scop depun următoarele acte :  

 carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie ale solicitantului 

(original și copie), 

 Hotărârea Comisiei pentru aplicarea O.G. nr. 105/1999 nr. _______ / _________ ,   

în cazul soțului supraviețuitor/copil (original și copie), 

 acte doveditoare ale persecuț iei,  în cazul lipsei hotărârii (original și copie), 

 certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces ale persecutatului, 

în cazul stabilirii indemnizaț iei pentru urmaș (original și copie),  

 talon de pensie al solicitantului (original și copie). 



 

Declar pe proprie răspundere, sub sancț iunile prevăzute de Codul Penal, pentru 

declaraț ii neadevărate că :  

 nu m-am recăsătorit (pentru soțul supraviețuitor), 

 persecutatul, solicitantul nu se regăsesc în situaț iile prevăzute la art. 9 din O.G. nr. 
105/1999 (persoană condamnată pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, care, înainte de 23 august 

1944, a desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, care în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a făcut parte din aparatul de represiune, securitate, 
miliţie şi din instanţele militare care a instrumentat şi a judecat procese politice ale opozanţilor 
regimului comunist). 

 
 

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 consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Mă oblig să anunț  casa teritorială de pensii cu privire la orice modificare ce va surveni 

în cele declarate mai sus, în termen de 15 zile. 

 

 

 

 

Data                                                                                                         SEMNĂTURA 


