
Hotararea guvernului nr. 227 din 4 Martie 2009 pentru modificarea si 

completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari 

Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 13/2004 

Publicata in Monitorul oficial 157din 13 Martie 2009. 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta 

prezenta hotarare. 

 

ART. I 

Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 13/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si 

se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 8. – (1) CNPAS are structura organizatorica si numarul maxim de posturi 

prevazute in anexa nr. 1. 

 

(2) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui CNPAS, se pot 

constitui servicii, birouri si compartimente.” 

2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 9. – (1) Conducerea CNPAS este asigurata de presedinte si de consiliul de 

administratie. 

(2) Conducerea executiva a CNPAS este asigurata de presedinte. 

(3) Presedintele CNPAS are rang de secretar de stat, fiind in acelasi timp si 

presedintele consiliului de administratie. 

(4) In exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotararilor consiliului 

de administratie si ale consiliului tripartit, presedintele CNPAS emite decizii – in 

cazurile expres prevazute de lege, precum si ordine si instructiuni. 

(5) Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 

(6) In subordinea presedintelui isi desfasoara activitatea secretariatul general al 

CNPAS, condus de un secretar general. 

(7) Secretarul general este inalt functionar public, numit in conditiile legii. 

(8) Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a 

activitatilor cu caracter functional din cadrul CNPAS aflate in subordinea sa si 

asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii acestor compartimente. 

(9) Secretarul general este inlocuitorul de drept al presedintelui CNPAS, in cazul in 

care acesta este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile. 

(10) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale deleaga, conform legislatiei in 

domeniul finantelor publice, presedintelui CNPAS atributiile prevazute de dispozitiile 

legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor 

sociale de stat. 

(11) In subordinea presedintelui CNPAS se organizeaza, la nivel de directie 

generala, activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. 
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(12) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este 

condusa de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit. 

(13) Conducerea executiva a activitatii de asigurare pentru accidente de munca si 

boli profesionale este asigurata de un director general, functionar public de 

conducere, numit, in conditiile legii, de catre presedintele CNPAS.” 

3. La articolul 12, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“l) numeste si elibereaza din functie, prin ordin, in conditiile legii, personalul din 

aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai 

caselor teritoriale de pensii, precum si directorii executivi adjuncti ai caselor locale de 

pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti;”. 

4. La articolul 12, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul 

cuprins: 

“l^1) numeste si elibereaza din functie, prin ordin, directorul general, directorul 

medical, directorul cercetare-dezvoltare si directorul economic ai INEMRCM.” 

5. Articolul 16 se abroga. 

6. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 22. – (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aproba 

de consiliul de administratie al CNPAS. Prin ordin al presedintelui CNPAS, in cadrul 

caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri si compartimente.” 

7. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare. 

ART. II 

Reorganizarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in 

conformitate cu prevederile prezentei hotarari, se realizeaza in termen de 30 de zile 

de la data intrarii in vigoare a acesteia. 

PRIM-MINISTRU 

EMIL BOC 

Contrasemneaza: 

————— 

Ministrul muncii, 

familiei si protectiei sociale, 

Marian Sarbu 

Ministrul finantelor publice, 

Gheorghe Pogea 

Bucuresti, 4 martie 2009. 

Nr. 227. 

 


