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ART. 1
(1) În cadrul Casei Na?ionale de Pensii Publice se
înfiin@eazA Comisia centralB de contestaCii, denumitD în
continuare comisia, ca organism de verificare creat la nivel
naEional care examineazF Gi hotHrIJte asupra deciziilor de
pensie emise de casele teritoriale de pensii, contestate de
cKtre titulari, Li care urmMreNte aplicarea corectO a
legislaPiei referitoare la pensiile publice.
(2) Activitatea comisiei se desfQRoarS în TedinUe, conform
prevederilor prezentului regulament.
ART. 2
Comisia are urmVtoarele atribuWii principale:
a) examineazX Yi soluZioneaz[ contesta\iile depuse împotriva
deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii,

conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificrile i complet rile ulterioare;
b) în soluionarea contestaiilor, comisia urmrete
aplicarea corect i unitar a prevederilor legale din domeniul
pensiilor publice;
c) în vederea aplic rii corecte i unitare a legisla iei
privind pensiile publice, comisia poate transmite caselor
teritoriale de pensii acele hot râri care sunt considerate
relevante pentru practica administrativ de stabilire a
dreptului la pensie în sistemul public.
ART. 3
(1) Comisia este compus din 5 membri titulari, dintre care
un preedinte i 4 membri, precum i din 5 membri supleani,
dintre care un preedinte i 4 membri, numii prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Pensii Publice.
(2) Membrii supleani particip la edinele Comisiei în
locul membrilor titulari care se afl în imposibilitate de a
participa la acestea.
(3) Pot fi membri ai comisiei specialiti din cadrul Casei
Naionale de Pensii Publice cu experien ! în domeniul pensiilor.
ART. 4
Pre"edintele comisiei îndepline#te, în principal,
urm$toarele atribu%ii:
a) organizeaz& 'i conduce (edin)ele comisiei;
b) convoac* +edin,ele acesteia, prin secretarul de -edin./;
c) stabile0te activit12ile 3i sarcinile ce revin membrilor
comisiei 4i secretarului de 5edin67, în îndeplinirea
atribu8iilor prev9zute de lege;
d) reprezint: comisia în rela;iile cu persoanele fizice si
juridice.
ART. 5
(1) În activitatea sa, comisia beneficiaz< de suportul
tehnic =i logistic al unui serviciu specializat din cadrul Casei
Na>ionale de Pensii Publice.
(2) Serviciul prev?zut la alin. (1) are urm@toarele
atribuAii principale:
a) asigurB primirea Ci înregistrarea contestaDiilor
înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii;
b) asigurE analiza contestaFiilor Gi a documentelor
înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii, precum Hi
verificarea deciziilor de pensie contestate;

c) asigur întocmirea documentaiei tehnice, necesar
examinrii i soluionrii contestaiilor de ctre comisie;
d) asigur secretariatul comisiei;
e) asigur comunicarea în termen a hot rârilor comisiei
p r ilor interesate i restituirea dosarelor de pensie caselor
teritoriale de pensii;
f) sprijin comisia în analiza cauzelor care conduc la
aplicarea eronat i neunitar a legislaiei referitoare la
pensiile publice de ctre casele teritoriale de pensii;
g) sprijin comisia în formularea de propuneri privind
aplicarea corect i unitar a legislaiei referitoare la
pensiile publice de ctre casele teritoriale de pensii i
înaintarea acestora preedintelui Casei Naionale de Pensii
Publice.
(3) Serviciul specializat prevzut la alin. (1) este
constituit din minimum 20 de specialiti cu experien ! în
domeniul pensiilor.
(4) Pre"edintele Casei Na#ionale de Pensii Publice asigur$
recrutarea speciali%tilor &i logistica necesar' bunei
desf()ur*ri a activit+,ii comisiei.
ART. 6
(1) În îndeplinirea atribu-iilor sale, comisia colaboreaz.
cu al/i exper0i din cadrul Casei Na1ionale de Pensii Publice,
caselor de pensii sectoriale, Ministerului Muncii, Familiei 2i
Protec3iei Sociale, Institutului Na4ional de Expertiz5 Medical6
7i Recuperare a Capacit89ii de Munc:, precum ;i din alte
institu<ii publice.
(2) Direc=iile >i compartimentele func?ionale din cadrul
Casei Na@ionale de Pensii Publice, precum Ai casele teritoriale
de pensii au obligaBia sC punD la dispoziEia comisiei, la
cerere, toate informaFiile necesare soluGionHrii în termen legal
a contestaIiilor depuse.
ART. 7
(1) Comisia examineazJ deciziile de pensie emise de casele
teritoriale de pensii în condiKiile Legii nr. 263/2010, cu
modificLrile Mi completNrile ulterioare, Oi contestate în termen
de 30 de zile de la data comunicPrii, potrivit legii.
(2) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de
pensii în condiQiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii Ri alte drepturi de asigurSri sociale, cu modificTrile
Ui completVrile ulterioare, se supun cWilor de atac prevXzute de
legea în baza cYrora au fost emise.
ART. 8

Procedura comisiei de examinare a deciziilor de pensie
supuse contestrii reprezint , potrivit legii, procedur
administrativ prealabil, obligatorie, fr caracter
jurisdicional.
ART. 9
(1) Contestaia împotriva deciziei de pensie se depune, în
termen de 30 de zile de la data comunic rii, la casa teritorial
de pensii emitent .
(2) Casa teritorial de pensii emitent are obligaia
înregistrrii contestaiei la registratura general i în
registrul special de eviden a contestaiilor depuse împotriva
deciziilor de pensie.
ART. 10
Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii se
comunic dup cum urmeaz:
a) prin prezentarea persoanei la sediul casei teritoriale de
pensii emitent i primirea deciziei de pensie de ctre aceasta
sub semntur, data comunicrii fiind data ridicrii sub
semn tur! a deciziei de pensie;
b) prin po"t#, la domiciliul persoanei, cu scrisoare
recomandat$ cu confirmare de primire, data comunic%rii fiind
data primirii sub semn&tur' a deciziei de pensie.
ART. 11
(1) Contesta(ia se consider) depus* în termenul prev+zut la
art. 9 ,i în situa-ia în care a fost depus. eronat la o alt/
cas0 teritorial1 de pensii decât cea care a emis decizia de
pensie contestat2, inclusiv la Casa Na3ional4 de Pensii Publice.
(2) În situa5ia prev6zut7 la alin. (1), casa teritorial8 de
pensii, inclusiv Casa Na9ional: de Pensii Publice, care a
înregistrat contesta;ia, o va transmite, în termen de 10 zile de
la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.
(3) În situa<ia prev=zut> la alin. (1) ?i (2), termenul de
solu@ionare a contestaAiei se calculeazB de la data
înregistrCrii la casa teritorialD de pensii care a emis decizia
contestatE.
(la 26-04-2017 Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1,
Articolul I din ORDINUL nr. 463 din 28 martie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 26 aprilie 2017)
ART. 12
(1) Casa teritorialF de pensii care a emis decizia de pensie
contestatG are obligaHia înaintIrii contestaJiei depuse în

condiiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de 7 zile de
la înregistrare, înso it de nota de prezentare a dosarului de
pensie, cuprinzând temeiurile de fapt i de drept care au condus
la emiterea deciziei, precum i concluziile reieite în urma
reverificrii dosarului de pensie.
(2) La solicitarea comisiei, în funcie de data edin ei în
care urmeaz a fi analizat contesta ia, casa teritorial de
pensii va înainta acesteia urmtoarele documente:
a) dosarul de pensie;
b) dovada datei comunicrii deciziei de pensionare
contestate;
c) fia de eviden a drepturilor bneti cuvenite
pensionarului, completat la zi, dup caz.
(la 26-04-2017 Articolul 12 a fost modificat de Punctul 2,
Articolul I din ORDINUL nr. 463 din 28 martie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 26 aprilie 2017)
ART. 13
(1) Comisia soluioneaz contestaiile formulate de ctre
titulari împotriva deciziilor de pensie emise de casele
teritoriale de pensii, pe baza documentelor existente în dosarul
de pensie.
(2) La soluionarea contestaiilor, inclusiv a celor aflate
în evidena Comisiei centrale de contestaii, la data intrrii
în vigoare a prezentului ordin, comisia verific aplicarea
dispozi!iilor legale în vigoare, exclusiv la obiectul
contesta"iilor.
(la 26-04-2017 Articolul 13 a fost modificat de Punctul 3,
Articolul I din ORDINUL nr. 463 din 28 martie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 26 aprilie 2017)
ART. 14
(1) În activitatea lor, membrii comisiei au obliga#ia de a
fi impar$iali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contest% deciziile de
pensionare &i de a nu se l'sa influen(a)i în exprimarea liber* a
votului în cadrul comisiei.
(2) La solu+ionarea contesta,iilor depuse împotriva
deciziilor de pensie, membrii comisiei sunt independen-i în
exprimarea votului lor .i nu pot fi tra/i la r0spundere pentru
votul exprimat în aceast1 calitate.
(3) Pe perioada solu2ion3rii contesta4iilor, membrilor
comisiei le este interzis5 orice form6 de comunicare cu

contestatorii, altfel decât prin corespondena oficial a
comisiei.
ART. 15
(1) Comisia se întrunete ori de câte ori este nevoie, la
convocarea pre edintelui comisiei, prin secretarul de edin.
(2) Comisia îi desf oar activitatea în prezen a tuturor
membrilor ei i adopt hotrâri cu majoritatea simpl a
voturilor.
(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul
deschis.
(4) La edinele comisiei particip un secretar de edin,
fr drept de vot, desemnat de preedintele comisiei din cadrul
serviciului specializat prevzut la art. 5.
(5) edinele comisiei nu sunt publice.
(6) La edinele comisiei pot fi invitai i al i
speciali!ti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.
(7) Lucr"rile #edin$elor comisiei sunt consemnate în
proceseverbale de %edin&', redactate de secretarul de (edin)*,
semnate de pre+edinte ,i de membrii comisiei -i care se
p.streaz/ la serviciul specializat prev0zut la art. 5.
ART. 16
Prin hot1rârile pronun2ate în solu3ionarea contesta4iilor
depuse împotriva deciziilor de pensie, comisia poate decide:
a) admiterea total5 sau par6ial7 a contesta8iei, având drept
consecin9: obligatorie revizuirea în mod corespunz;tor a
deciziei de pensie de c<tre casa teritorial= de pensii emitent>,
potrivit legii;
b) respingerea contesta?iei.
ART. 17
(1) Hot@rârile comisiei adoptate în soluAionarea
contestaBiilor cuprind în mod obligatoriu:
a) numCrul Di data adoptErii hotFrârii;
b) numele Gi prenumele, codul numeric personal, precum Hi
domiciliul contestatorului;
c) numIrul Ji data înregistrKrii contestaLiei;
d) numMrul Ni data deciziei de pensie contestate Oi casa
teritorialP de pensii emitentQ;
e) data comunicRrii deciziei de pensie contestate;
f) obiectul contestaSiei;
g) motivarea hotTrârii - temeiurile de fapt Ui de drept care
au condus la admiterea sau la respingerea contestaViei;
h) menWiunea cX hotYrârea comisiei poate fi atacatZ la
instan[a judec\toreasc] competent^ _i termenul prev`zut de lege;

i) semnturile preedintelui, membrilor comisiei
secretarului de edin;
j) tampila comisiei.
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(2) Hotrârile se redacteaz în 3 exemplare, din care un
exemplar se comunic contestatorului, unul casei teritoriale de
pensii i unul se p streaz la serviciul specializat prev zut la
art. 5.
ART. 18
Termenul de soluionare a contestaiei este de 45 de zile de
la data înregistrrii acesteia la casa teritorial de pensii
emitent.
ART. 19
(1) Hotrârile comisiei se comunic persoanelor în cauz i
caselor teritoriale de pensii interesate, în termen de 5 zile de
la data adoptrii.
(2) Hotrârile comisiei se comunic persoanelor în cauz
prin pot, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandat cu
confirmare de primire, data comunicrii fiind data primirii sub
semntur a hot!rârii.
(3) Hot"rârile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la
tribunalul în a c#rui raz$ teritorial% î&i are domiciliul
reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunic'rii.
(4) Hot(rârile comisiei care nu au fost atacate în termenul
prev)zut la alin. (3) sunt definitive.
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