
 
 
 
 

COMUNICAT 
privind noile modificări referitoare la dosarele care a se depun în baza O.G. nr. 105/1999, 

republicată,  cu modificările și completările ulterioare 
 

 
1. Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de O.G.nr.105/1999, aprobată prin 

Legea 189/2000, republicată, modificată și completată prin Legea nr.154/2021 se 
depun personal sau prin mandatar desemnat prin procură notarială la Casa Județeană 
de Pensii Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc, nr.2, în zilele de luni – joi 
între orele 8.00 - 14.00 și vineri între orele 08.00-12.00 la ghișeele de la parterul 
instituției, destinate pentru preluarea actelor.  

2. Vă recomandăm să nu transmiteți dosarele prin poștă, deoarece dosarele nu vor fi 
soluționate fără a fi prezentate actele originale solicitate pentru a fi vizate copiile 
conform cu originalul, iar declarația pe proprie răspundere menționată mai jos trebuie 
semnată în fața funcționarului de la ghișeul care înregistrează actele.  
 

3. Prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 579/17.08.2021 s-a aprobat modelul cererii pentru 
stabilirea calității de beneficiar republicată cu modificările și completările ulterioare, 
în cazul copilului urmaș al părintelui persecutat etnic(modelul se găsește pe site-ul 
instituției www.pensiicluj.ro.→ Secțiunea Formulare) 

 
4. Conform modificărilor aduse art. 9 din O.G. nr. 105/1999 de art. I. pct. 3  din Legea nr. 

154/2021 ” ART. 9 Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică persoanelor 
condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 
1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest 
fel, celor 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, precum şi copiilor 
acestora." 

 
Prin urmare, persoana (titular, soț supraviețuitor, urmaș) care se regăsește într-una 
dintre situațiile prevăzute la art. 9 nu beneficiază de prevederile O.G. nr. 105/1999 
cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, începând cu data de 10 
iunie 2021 condiția de eligibilitate impusă de art. 9 trebuie îndeplinită atât de către 
titular, cât și de soțul supraviețuitor, cât și de urmași(copii). 

5. Dovedirea condiției de eligibilitate impusă de art. 9 din O.G. nr. 105/1999 se face 
cu declarația pe proprie răspundere (ale căror modele se găsesc pe site-ul instituției 
www.pensiicluj.ro.→ Secțiunea Formulare). 
 

6. Actele necesare fiecărei categorii (titular, soț supraviețuitor, urmaș – copil) se găsesc 
pe site-ul instituției www.pensiicluj.ro.→ Prestații→ Indemnizații prevăzute de legi 
speciale. 
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