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Având în vedere Referatul nr. 3.076 din 21 octombrie 2014 al
Direciei asigurri sociale din cadrul Ministerului Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vârstnice,
în temeiul art. 1 alin. (6) i al art. 5 din Legea nr.
125/2014 privind scutirea de la plat a unor debite provenite
din pensii, al art. 18 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr.
344/2014 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vârstnice,
precum i pentru modificarea unor acte normative i al art. 10
alin. (4) din Hotrârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vârstnice i ministrul finanelor publice emit
urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plat a unor debite
provenite din pensii, precum i a Procedurii de efectuare a
restituirilor, prev!zute în anexa care face parte integrant" din
prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Muncii, Familiei, Protec#iei Sociale $i
Persoanelor Vârstnice, prin Casa Na%ional& de Pensii Publice,
casele de pensii sectoriale 'i Ministerul Finan(elor Publice vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Ministrul muncii,
familiei, proteciei sociale
i persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
p. Ministrul finan elor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014
privind scutirea de la plat a unor debite
provenite din pensii i procedura de efectuare
a restituirilor
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plat
a unor debite provenite din pensii, denumit în continuare lege,
sunt aplicabile pensionarilor afla i în eviden a sistemului
public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intr rii în
vigoare a legii.
ART. 2
În sensul legii, sintagma "pensionari afla i în evidena
sistemului public de pensii" înseamn pensionarii ale cror
drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plat, sau
suspendate de la plat la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.
ART. 3
Prevederile legii nu se aplic persoanelor care, la data de
1 octombrie 2014, se aflau în evidena sistemului public de
pensii, îns ulterior acestei date s-a constatat, în mod
retroactiv, c la data de 1 octombrie 2014 nu îndeplineau
condiiile prevzute de lege pentru acordarea acestora, fiind
scoase din aceast eviden din cauza încetrii calitii de
pensionar.

CAP. II
Scutirea de la plat a debitelor provenite din pensii
ART. 4
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din lege
sunt scutite de la plat sumele rmase de recuperat, înscrise în
evidena debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele
constituite anterior acestei date.
ART. 5
Sunt scutite, de asemenea, de la plat, conform legii,
debitele constatate ulterior datei intrrii în vigoare a legii
în sarcina pensionarilor aflai în evidena sistemului public de
pensii la aceast dat , corespunz toare perioadei anterioare
datei de 1 octombrie 2014.
ART. 6
Conform legii, debitele prev zute la art. 4 i 5, care au
drept cauz culpa debitorului, nu se scutesc de la plat.
ART. 7
Fac obiectul scutirii de la plat sumele reprezentând:
a) pensii stabilite conform legislaiei sistemului public de
pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr.
119/2010 privind stabilirea unor msuri în domeniul pensiilor,
precum i pensii de serviciu;
b) indemnizaia social pentru pensionari prevzut de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobat prin Legea nr.
196/2009, cu modificrile ulterioare;
c) indemnizaia pentru însoitor, prevzut de legisla ia
privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de
invaliditate gradul I.
ART. 8
Beneficiaz! de prevederile art. 1 alin. (1) din lege, cu
respectarea prevederilor art. 4-7, urm"toarele categorii de
pensionari:
a) pensionarii sistemului public de pensii;
b) pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.
ART. 9
Debitele aflate în eviden#$ la data de 1 octombrie 2014,
care fac obiectul legii, se scutesc de la plat% în baza deciziei
emise de casa de pensii competent&, întocmit' potrivit modelului
aprobat prin ordin al pre(edintelui Casei Na)ionale de Pensii
Publice. Deciziile se emit în 3 exemplare, din care unul se
comunic* pensionarului. În temeiul acestor decizii debitele se
scad din eviden+a contabil,.
ART. 10
În situa-iile în care, ulterior intr.rii în vigoare a legii,
respectiv dup/ data de 1 octombrie 2014, se constat0 debite

reprezentând sume pltite necuvenit în sarcina pensionarilor
aflai în eviden a sistemului public de pensii la data intrrii
în vigoare a legii, se procedeaz la revizuirea pensiilor, iar
pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie meniunea
"Suma de ....... lei, încasat necuvenit în perioada ......... 1
octombrie 2014, se scutete de la plat în temeiul Legii nr.
125/2014".
Pentru sumele pl tite necuvenit corespunz toare perioadei de
dup data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a
acestor sume.
ART. 11
Sumele prev zute la art. 10, scutite de la plat , se
evideniaz într-un cont în afara bilanului.
ART. 12
În situaia în care se constat plata unor sume necuvenite
ca urmare a mai multor cauze, dintre care unele sunt din culpa
debitorului, prin decizie a casei de pensii competente, se va
stabili cuantumul corect i legal al pensiei, valoarea debitului
care urmeaz a fi recuperat i sumele scutite de la plat din
totalul debitului stabilit.
ART. 13
Nu fac obiectul prevederilor art. 1 alin. (1) din lege
debitele stabilite în sarcina pensionarilor prevzui la art. 8,
care au drept cauz culpa acestora, respectiv:
a) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor
documente eliberate cu nerespectarea reglementrilor legale în
vigoare, ulterior infirmate de ctre angajator sau de ctre
deintorul de drept al arhivei angajatorului;
b) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor
carnete de munc sau adeverin e în care sunt înscrise date
neconforme realit!"ii, respectiv: date personale, stagiu de
cotizare, venituri asigurate, care au suferit modific#ri
necertificate conform prevederilor legale în vigoare $i care,
ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme
realit%&ii;
c) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor acte
de identitate sau a unor documente de stare civil' care,
ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme
realit()ii;
d) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii
medicale asupra capacit*+ii de munc,, care s-au dovedit ulterior
c- au fost neconforme realit./ii sau au fost ob0inute f1r2 ca
titularii s3 fi urmat procedura de încadrare în grad de
invaliditate sau de revizuire medical4 prev5zut6 de lege;
e) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate
de persoan7 cu handicap care s-au dovedit ulterior c8 au fost

neconforme realit ii sau au fost obinute în lipsa derulrii
procedurilor prevzute de lege;
f) declararea nesincer sau nedeclararea unor situaii
pentru care legea prevede declaraia pe propria rspundere ca
act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
g) necomunicarea de c tre beneficiar sau de c tre
reprezentantul legal c tre casa de pensii competent a
modific rilor intervenite în situaia proprie, de natur s
conduc la modificarea condiiilor în funcie de care a fost
stabilit i s-a pltit dreptul respectiv;
h) încasarea, de ctre aceeai persoan, cu înclcarea
prevederilor legale, a dou prestaii de asigurri sociale
incompatibile între ele, dintre cele prevzute la art. 7,
obinute ca urmare a depunerii a dou solicit ri sau a
nedeclar!rii tuturor drepturilor de care beneficiaz";
i) cumularea pensiei cu venituri de natur# salarial$, în
cazurile interzise de reglement%rile legale în vigoare;
j) utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor
documente în cazul c&rora s-a constatat nulitatea;
k) orice alte cauze care au condus la plata unor sume
necuvenite din culpa pensionarului.
CAP. III
Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentând
debite recuperate pân' la data de 1 octombrie 2014
ART. 14
Restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la
pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se
face numai c(tre titularul dreptului de pensie, al indemniza)iei
sociale pentru pensionari sau al indemniza*iei pentru înso+itor,
aflat în eviden,a sistemului public de pensii la data de 1
octombrie 2014, la cererea acestuia.
ART. 15
Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul
restituirii sumele reprezentând debite care au drept cauz- culpa
debitorului.
ART. 16
Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele
reprezentând:
a) pensii stabilite conform legisla.iei sistemului public de
pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr.
119/2010, precum /i pensii de serviciu;
b) indemniza0ia social1 pentru pensionari prev2zut3 de
Ordonan4a de urgen56 a Guvernului nr. 6/2009, aprobat7 prin
Legea nr. 196/2009, cu modific8rile ulterioare;

c) indemnizaia pentru înso itor, prevzut de legislaia
privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de
invaliditate gradul I.
ART. 17
Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite
instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale cror
drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 2 octombrie
2014.
ART. 18
Sumele prevzute la art. 16, care fac obiectul restituirii,
sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior
datei de 1 ianuarie 2011 i recuperate, total sau parial, dup
caz, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014. Aceste sume
se eviden iaz prin contul de creditori.
ART. 19
Restituirea se face la cererea titularului dreptului de
pensie, al indemniza iei sociale pentru pensionari sau al
indemniza iei pentru însoitor, depus la casa de pensii
competent, în a crei eviden se afl titularul dreptului,
respectiv a tutorelui, curatorului, a persoanei creia i s-a
încredinat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a
mandatarului.
ART. 20
Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectueaz în
perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, în cinci trane
anuale egale.
ART. 21
Dup înregistrarea cererii, casa de pensii procedeaz la
verificarea îndeplinirii condiiilor pentru restituirea sumelor
recuperate i calculeaz suma total de restituit, precum i
cuantumul celor cinci tran e anuale, corespunz!toare perioadei
anilor 2015-2019. În situa"ia în care suma total# de restituit
nu se divide în mod egal la cinci, frac$iunile de leu se
întregesc la un leu în favoarea pensionarilor, urmând ca în
ultima tran%& s' se fac( regularizarea.
ART. 22
Restituirea primei tran)e c*tre solicitant se efectueaz+ în
maximum 3 luni de la data înregistr,rii cererii la casa de
pensii.
ART. 23
În situa-ia cererilor depuse la casele de pensii în cursul
anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, e.alonarea la
plat/ este cea corespunz0toare cererilor înregistrate în luna
ianuarie 2015.
ART. 24
Tran1ele urm2toare de restituire se fac anual, în luna
octombrie a fiec3rui an.

ART. 25
În funcie de data depunerii cererii, casa de pensii poate
achita mai multe trane cumulate, maximum cinci.
ART. 26
Suma de restituit se achit odat cu drepturile de care
beneficiaz solicitantul, prin aceleai mijloace de plat. Pe
talonul de plat a drepturilor se va înscrie distinct suma
restituit ce face obiectul legii.
ART. 27
În situa ia persoanelor care, la data efectu rii tran ei de
plat , nu mai sunt în eviden a sistemului public de pensii, suma
de restituit se achit prin mandat potal.
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