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CERERE PENTRU STABILIREA CALITĂŢII DE BENEFICIAR AL LEGII NR. 154/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 

6 Septembrie 1940 până la 6 Martie 1945 din motive etnice 

 

   Nr._____________/_______________ 

 

CĂTRE, 

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD 

 

Subsemnatul/a ____________________________________, având CNP ______________________, 

născut în data de _________________, în localitatea __________________, jud.______________, 

cu domiciliul actual în _______________________________________________________________ 

posesor act de identitate C.I. / Paşaport seria __________, nr. _____________________ eliberat 

de ______________________ la data de __________________, fiul (fiica) lui _________________ 

şi al ______________________, solicit, în calitate de urmaş copil al titularului dreptului conferit 

de O.G. nr.105/1999 _____________________________________, în baza documentelor anexate 

la prezenta, stabilirea calităţii potrivit art. 31 alin. 1-6 din O.G. nr. 105/1999, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Legea nr. 154/2021:                      

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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În acest scop depun următoarele acte: 

 

actele de stare civilă: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

actele care dovedesc persecuţia din motive etnice/ Hotărâre/Decizie _______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

 

alte documente ( ex.: talon de pensie ) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

Declar că am fost informat/a că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. 

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta vor fi 

prelucrate de C.N.P.P. / C.J.P. Arad cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date. 

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv faptul 

că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituţii de stat se 

pedepseşte cu închisoare, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate 

corespund realităţii. 

Persoană de contact: _____________________________ 

Tel.: _______________________ e-mail: _______________________________________ 

 

 

Data, Semnătura, 


