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CERERE PENTRU STABILIREA CALITĂȚII DE BENEFICIAR AL O.G. 
NR.105/1999  MODIFICATĂ PRIN LEGEA  NR. 154/2021 

 

 
 
Către, 
Casa Județeană de Pensii Argeș  
 
 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________________ 

în calitate de urmas copil, nascut la data de _____________________, în localitatea/judetul  

_________________________________________________/_______________________________, cu domiciliul 

actual în 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

CNP______________________________________, posesor act identitate CI/ Pașaport seria 

_________ nr__________________, eliberat de _________________________________, fiul(fiica) lui 

_______________________________________________ si al (a) _______________________________________, 

solicit in baza documentelor anexate la prezenta, stabilirea calitatii  potrivit art. 3^1 

din OG nr.105/1999, republicată cu modificarile si completarile aduse  prin Legea  nr. 

154/2021 privind acordarea  unor drepturi persoanelor persecutate  de catre 

regimurile instaurate  in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 

martie 1945 din motive etnice. 

 

În acest scop depun urmatoarele: 

Acte de stare civila ________________________________________________________________, 

Actele care dovedesc persecutia etnica  

Hotarare/Decizie ________________________________________________________________, 

Alte documente __________________________________________________________________. 

 
 
 
Semnatura     _______________________________                                      Data ________________ 
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DECLARATIE, 
 
 
 

Subsemnatul(a)________________________________________________________________________ 

CNP________________________________________________________, cu domiciliul   

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

cunoscand prevederile art.326 din codul penal cu privire la falsul in declaratii, si 

prevederile art. 7 din OG nr.105/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, 

declar ca: 

 Nu am suferit condamnari pentrui infractiuni contra pacii si omenirii; 

 Nu am desfasurat  inainte de 23 august 1944 o activitate fascistă în cadrul 

unei organizaţii sau mişcări de acest fel; 

 Nu am facut parte în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989  din 

aparatul de represiune securitate, miliţie şi din instanţele militare care au 

instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului 

comunist; 

 Nu cunosc/Cunosc ca parintele/parintii meu/mei  sa fi desfasurat 

/aderat/sprijinit o activitate  fascista,sa fi facut parte din aparatul 

represiune securitate, miliţie şi din instanţele militare care au 

instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului 

comunist si  sa fi suferit  condamnari pentru infractiuni contra umanitatii. 

 

      
Semnatura     _______________________________                                      Data ________________ 
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DECLARATIE, 

 
 

 
 

Subsemnatul(a)________________________________________________________________________ 

CNP________________________________________________________, cu domiciliul   

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

declar prin prezenta  ca documentele  in dosarul depus la CJP  Arges – comisia pentru 

aplicarea  OG 105/1999  sunt/nu sunt conforme cu originalele. 

De asemenea, prin depunerea prezentei declaratii, declar pe proprie raspundere 

ca imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor  mele cu caracter 

personal  in scopul utilizarii de CJP Arges – Comisia pentru aplicarea OG nr.105/1999 

pentru activitatile specifice comisiei. 

Mentionez ca am cunostinta de informatiile  si drepturile  ce pot fi exercitate ,  

conform  prevederilor Regulamentului UE  al Parlamentului European  si al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind  protectia  persoanelor fizice in ceea ce priveste  

prelucrarea datelor  cu caracter personal si privind  libera  circulatie a acestor date .  

 
 
 
 
 
Semnatura     _______________________________                                      Data ________________ 
 
 
 


