
EXPUNERE DE MOTIVE

De-a lungul mandatului de parlamentar, prin intermediul petitiilor, unii 
cetatenii mi-au reclamat existenta unor situatii in care, desi aveau de primit sume 

de bani de la Casa Nationals de Pensii, acestia nu si-au mai putut valorifica dreptul 
din cauza intervenirii termenului general de prescriptie, cu toate ca eroarea 

apartinuse organului administrativ.

Ultimul caz revoltMor, adus la cunostinta publicului, este cel al unei 
pensionare din judetul Alba care a fost nedreptatita in ceea ce priveste dosarul sau 

de pensie, mai precis punerea in plata a deciziei de pensionare pentru limita de 

varsta. Astfel, dupa ce initial a depus documentele pentru a se pensiona anticipat, 
iar peste doi ani, la implinirea varstei legale de pensionare, a depus un nou dosar, 
dar, din cauza unei erori materiale, nu s-a procesat corect aceasta modificare a 

statutului de pensionar pentru limita de varsta.

Asadar, timp de 16 ani, in loc sa primeasca o pensie mai mare, la care avea 

tot dreptul, pensionara respectiva a primit o pensie mai mica.

Chiar daca eroarea a fost descoperita, recalcularea sumelor pe care trebuia 

sa le primeasca s-a facut doar pentru ultimii trei ani, atat cat prevede termenul 
general de prescriptie si nu pentru cei 16 ani de cand primise decizia de pensionare 

pentru limita de varsta.

Pentru a evita pe viitor astfel de situatii cand, din cauza unor erori materiale 

aparute in procesul administrativ de evaluare, prelucrare si redactare a datelor in 

vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor inscrise in aceasta ori in 

sistemul electronic de punere in plata a deciziei, prin aceasta initiativa dorim sa 

eliminam conditionarea fata de termenul general de prescriptie, in asa fel incat sa 

nu mai conteze cat timp a curs de la data la care trebuia sa intre in plata respectiva 

pensie si pana la constarea greselii din dosarul de pensionare.
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