
Forwarded message ---------- 

From: <Comunicare.Neamt@cnpas.org> 
Date: 2014-08-25 12:48 GMT+02:00 

Subject: Raspuns solicitare informatii legi speciale 

To: irina.matei@fspub.unibuc.ro 

 
 

 

Stimatã Doamnã, 
 

Urmare a mail-ului dumneavoastrã din data de 16.08.2014, înregistrat la 

sediul Casei Judetene de Pensii Neamt sub nr. 23626 în 19.08.2014, vã 

comunicãm faptul cã potrivit alin.1 al art.1 din Legea 
189/2000, beneficiazã de prevederile Ordonantei nr.105/1999 

persoana, cetãtean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu 

începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit 

persecutii din motive etnice, …..  

 

Stabilirea calitãtii de persoanã persecutatã etnic se face de cãtre 

Comisia constituitã, la nivelul casei judeþene de pensii, în baza 
Ordonantei nr.105/1999, la cererea solicitantului.  

 

Mentionãm cã formularul tipizat anexat de dumneavoastrã nu constituie 

cerere de stabilire a calitãtii de persoanã persecutatã etnic, în baza Legi 
nr.189/2000.  

 

Dovada încadrãrii în situatiile prevãzute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 105/1999, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificãrile ulterioare, se poate face, potrivit art. 4 alin. 1 din H.G. nr. 

127/ 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 105/1999  “cu acte oficiale eliberate de 
organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, prin 

orice mijloc de proba prevãzut de lege.  

 
Potrivit art.4 din HG nr.127/2002, dovada încadrãrii în situaþiile 

prevãzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobatã si 

modificatã prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ulterioare, se poate 

face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:  
- acte eliberate de Crucea Rosie Internationalã;  

- acte eliberate de lagãrele de concentrare;  

- livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru 
persoanele care au fost în detaºamentele de muncã obligatorie;  

- carnet/foi de pontaj privind zilele de muncã obligatorie;  

mailto:Comunicare.Neamt@cnpas.org
mailto:irina.matei@fspub.unibuc.ro


- carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev;  

- adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Române sau de directiile 
judetene ale acestora, ordine, dispoziþii etc.;  

- buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de jandarmi 

din localitatea respectiva din Transnistria;  

- acte eliberate de primãria oraselor respective;  
- certificate sau adeverinþe de la autoritãtile militare ori civile românesti;  

- adeverinte eliberate de alte autoritãti din Transnistria;  

- alte asemenea acte oficiale.  
 

Potrivit art. 4 alin. 2 din H.G. nr. 127/ 2002  “În lipsa actelor oficiale 

dovada persecuþiei etnice se poate face prin declaraþie cu martori”.  

 
Cu privire la declaratia martorilor, aceasta trebuie sã respecte dispoziþiile 

legale în vigoare, neexistând un formular agreat de cãtre CJP Neamt.  

 
În privinþa martorilor precizãm faptul cã acestia trebuie sã fi fost în 

aceeasi situaþie cu solicitantul si sã aibã deja drepturile stabilite ca 

urmare a prezentãrii unor înscrisuri oficiale (carnet de evacuat, înregistrat 

în tabelele privind persoanele refugiate/ evacuate, etc).  
 

Cu deosebitã consideratie, 

Compartiment Comunicare CJP Neamt 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fwd: raspusn solicitare informatii legi speciale---------- Forwarded 

message ---------- 
From: <Comunicare.Neamt@cnpas.org> 

Date: 2014-08-22 13:13 GMT+02:00 

Subject: raspusn solicitare informatii legi speciale 

To: irina.matei@fspub.unibuc.ro 
 

 

 
               Stimatã Doamnã, 

 

Urmare a adresei dumneavoastrã nr. 273/5637/29.04.2014, înregistratã la 

sediul Casei Judeţene de Pensii Neamţ sub nr. 12798 în 05.05.2014, vã 
comunicãm faptul cã potrivit alin.1al art.1 din Legea 

189/2000,beneficiazã de prevederile Ordonanţei nr.105/1999 

persoana, cetãţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu 

începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit 
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persecutii din motive etnice, …..  

 
Stabilirea calitãţii de persoanã persecutatã etnic se face de cãtre 

Comisia constituitã, la nivelul casei judeţene de pensii, în baza 

Ordonanţei nr.105/1999, la cererea solicitantului.  

 
Menţionãm cã formularul tipizat anexat de dumneavoastrã nu constituie 

cerere de stabilire a calitãţii de persoanã persecutatã etnic, în baza Legi 

nr.189/2000.  
 

Dovada încadrãrii în situaţiile prevãzute la art. 1 din Ordonanþa 

Guvernului nr. 105/1999, aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificãrile ulterioare, se poate face, potrivit art. 4 alin. 1 din H.G. nr. 
127/ 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999  “cu acte oficiale eliberate de 

organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, prin 
orice mijloc de proba prevãzut de lege.  

 

Potrivit art.4 din HG nr.127/2002, dovada încadrãrii în situaþiile 

prevãzute la art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 105/1999, aprobatã ºi 
modificatã prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ulterioare, se poate 

face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:  

- acte eliberate de Crucea Roşie Internaţionalã;  

- acte eliberate de lagãrele de concentrare;  
- livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteºti, pentru 

persoanele care au fost în detaşamentele de muncã obligatorie;  

- carnet/foi de pontaj privind zilele de muncã obligatorie;  
- carnet de identitate privind pe cei deportaţi în Moghilev;  

- adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile 

judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;  

- buletine de evidenta a populaþiei, eliberate de postul de jandarmi 

din localitatea respectiva din Transnistria;  

- acte eliberate de primãria oraşelor respective;  

- certificate sau adeverinþe de la autoritãţile militare ori civile româneşti;  
- adeverinţe eliberate de alte autoritãţi din Transnistria;  

- alte asemenea acte oficiale.  

 

Potrivit art. 4 alin. 2 din H.G. nr. 127/ 2002  “În lipsa actelor oficiale 
dovada persecuţiei etnice se poate face prin declaraţie cu martori”.  

 

Cu privire la declaraţþia martorilor, aceasta trebuie sã respecte 
dispoziţiile legale în vigoare, neexistând un formular agreat de cãtre CJP 

Neamţ.  



 

În privinţa martorilor precizãm faptul cã aceştia trebuie sã fi fost în 
aceeaşi situaţie cu solicitantul şi sã aibã deja drepturile stabilite ca urmare 

a prezentãrii unor înscrisuri oficiale (carnet de evacuat, înregistrat în 

tabelele privind persoanele refugiate/ evacuate, etc).  

 
Cu deosebitã consideraţie, 

Compartiment Comunicare 

 
 


