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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR  

 
 
 

Î N T R E B A R E  
 
 
 
 

Adresată: Doamnei Victoria Violeta Alexandru 
Ministru  
Ministerul Muncii și Protecției Sociale  
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 

 
Obiectul: 

 
Situații inacceptabile la Casa Națională de Pensii Publice 
privind activitatea de soluționare a dosarelor de pensii 
comunitare. 

 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Am primit numeroase sesizări care relatează situații inacceptabile la Casa Națională de 
Pensii Publice privind activitatea de soluționare a dosarelor de pensii comunitare. 
 
Astfel, sunt informat că CNPP gestionează o aplicație informatică (MERCUR) care 
prezintă disfuncționalități majore. În această aplicație informatică nu s-au mai operat 
actualizări de parametri de câțiva ani, astfel încât acești parametri se introduc manual. 
Mai mult, sunt adeseori perioade chiar și de câteva zile în care aplicația informatică nu 
funcționează. Toate acestea generează întârzieri și erori în soluționarea dosarelor de 
pensii comunitare.  
 
De asemenea, în acest context, sunt informat că unele case teritoriale de pensii sunt 
supraîncărcate cu dosare de pensii comunitare, ceea ce accentuează gradul de întârziere și 
eroare.  
 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială impune 
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CNPP stabilirea unor proceduri care să asigure un grad ridicat de securitate juridică și de 
transparență în beneficiul solicitanților. 
 
În acest sens, vă solicit să-mi comunicați: 
 

1. Situația soluționării dosarelor de pensii comunitare în perioada 2007-la zi 
(cereri soluționate/înregistrate).  

2. Considerați că aplicația informatică MERCUR, respectiv Ordinul 
Președintelui CNPP nr.1043/2017 și Ordinul Pre ședintelui CNPP 
nr.1887/2018 asigură un grad ridicat de securitate juridică și de transparență 
în beneficiul solicitanților?  

3. În afară de Președintele CNPP, cine este responsabil la nivelul CNPP de 
coordonarea activității de soluționare a dosarelor de pensii comunitare? 

 
Stimată doamnă ministru. Recent ați afirmat – “Vad multe masuri de reforma necesare 
pentru a ajunge la performanta, posibila in Romania, de a solutiona dosarele de pensii in 
timp si in general de a avea o alta atitudine, respectuoasa fata de problemele 
pensionarilor.”  
 
De aceea, vă mai adresez o întrebare – Ce măsuri de reformare a activității de 
soluționare a dosarelor de pensii comunitare aveți în vedere?  
 
Solicit răspuns în scris.Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 

 

 

 

 

 

 

 
 




