
ORDIN   Nr. 67 din 31 ianuarie 2008 
pentru aprobarea Modalităţilor unitare de aplicare, în sistemul public de pensii, a prevederilor 
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la 
asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al 
bazei de impunere 
EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 12 februarie 2008 
 
    În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
    ţinându-se seama de prevederile: 
    - art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul 
financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările 
ulterioare; 
    - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului 
nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la 
activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale; 
    - Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii 
de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la 
asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al 
bazei de impunere, 
 
    ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Modalităţile unitare de aplicare, în sistemul public de pensii, a prevederilor 
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la 
asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al 
bazei de impunere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi casele teritoriale 
de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
              Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, 
                                 Paul Păcuraru 
 



    Bucureşti, 31 ianuarie 2008. 
    Nr. 67. 
 
    ANEXA 1 
 
                        MODALITĂŢI UNITARE DE APLICARE, 
în sistemul public de pensii, a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 
1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie 
individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim 
admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost 
instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere 
 
    ART. 1 
    (1) Prin prezentele modalităţi unitare de aplicare se stabilesc atribuţiile ce revin Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, în 
aplicarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţia individuală de asigurări 
sociale reţinută de la asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, asiguraţi care, desfăşurând activităţi salarizate la mai mulţi angajatori, 
au realizat, în anumite perioade din intervalul 1.04.2001 - 31.07.2007, venituri brute mai mari 
decât plafonul maxim prevăzut de lege, până la care s-a datorat contribuţia individuală de 
asigurări sociale. 
    (2) Plafonul maximal de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru 
perioada 1.04.2001 - 31.07.2007 a fost următorul: 
    - anul 2001 - 12.445.959 lei; 
    - anul 2002 - 16.746.000 lei; 
    - anul 2003 - 34.810.000 lei; 
    - anul 2004 - 38.410.000 lei; 
    - anul 2005 - 46.055.000 lei, respectiv 4.605 lei; 
    - anul 2006 - 5.385 lei; 
    - anul 2007 - 6.350 lei. 
    ART. 2 
    (1) Restituirea sumelor achitate în plus faţă de cele care, potrivit legii, se datorau se face la 
cererea asiguratului interesat. Cererea pentru restituirea contribuţiei individuale de asigurări 
sociale achitate peste plafonul lunar stabilit de Legea nr. 19/2000, denumită în continuare 
cerere pentru restituire, se depune/se adresează la CNPAS. 
    (2) Cererea pentru restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a 
dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Dreptul la restituirea contribuţiei 
individuale de asigurări sociale a luat naştere la momentul în care obligaţia de plată reţinută şi 
declarată a fost mai mare decât cea datorată, potrivit legii. 
    (3) Pentru perioada de asigurare cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.646/2007, respectiv 
26 octombrie 2007, şi data de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, 



prescripţia fiind suspendată, termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data 
publicării ordinului. 
    (4) Cererea pentru restituire, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentele modalităţi 
unitare de aplicare, va fi însoţită de copia cărţii de identitate sau a buletinului de identitate al 
solicitantului. 
    (5) Compartimentul de specialitate din cadrul CNPAS verifică, în baza de date proprie, 
situaţia solicitantului, pe baza informaţiilor înscrise în Declaraţia privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, şi întocmeşte 
situaţia prevăzută la anexa nr. 2 la prezentele modalităţi unitare de aplicare. 
    (6) Situaţia prevăzută la alin. (5) se completează distinct pentru fiecare an/fracţiune de an 
care face obiectul restituirii contribuţiei individuale de asigurări sociale. 
    ART. 3 
    În situaţia în care CNPAS consideră că mai are nevoie de anumite elemente relevante 
soluţionării cererii, va solicita asiguratului sau, după caz, casei teritoriale de pensii în 
evidenţa căreia acesta se află ori, după caz, s-a aflat, în scris, prezentarea acestora. 
    ART. 4 
    După stabilirea sumelor reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale de 
restituit, CNPAS procedează la transmiterea, în original, către solicitant a deciziei de 
restituire de la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor reţinute în plus faţă de cele 
datorate, în vederea finalizării procedurii de restituire, conform Ordinului ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1.646/2007. 
    ART. 5 
    Organul fiscal competent, în termen de 7 zile de la înregistrarea în trezorerie a operaţiunii 
de restituire, înştiinţează CNPAS cu privire la încheierea procedurii de restituire, menţionând 
numărul şi data documentului de plată. 
    ART. 6 
    CNPAS va întocmi evidenţa operaţiunilor de restituire, care va conţine: 
    - cererea pentru restituire, întocmită de contribuabil (anexa nr. 1); 
    - situaţia privind contribuţia individuală de asigurări sociale (anexa nr. 2); 
    - copia deciziei de restituire transmise asiguratului; 
    - înştiinţarea primită de la organul fiscal, cu privire la efectuarea operaţiunii de restituire 
(art. 5); 
    - orice alt document care a fost utilizat în efectuarea operaţiunii de restituire. 
 
    ANEXA 1 
    la modalităţile unitare de aplicare 
 
                                    CERERE 
pentru restituirea contribuţiei individuale de asigurări sociale achitate peste plafonul lunar 
stabilit de Legea nr. 19/2000, 
                                   în anul .... 
 
                Nr. ..... din ziua ... luna ............... anul .... 
 
    Subsemnatul ......................, cod numeric personal .................., act de 
identitate ..... seria nr. ....................., domiciliat în localitatea 
......................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., 



sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, telefon 
........................, solicit restituirea contribuţiei individuale de asigurări 
sociale achitată peste plafonul lunar stabilit de Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, aferentă anului/anilor .............. . 
    Menţionez că în anul/anii ...................... am desfăşurat activitate 
salarizată la următorii angajatori: 
    1. .................................., localitatea ........................, 
            (denumire neprescurtată) 
judeţul ........., cod unic de identificare ..../..../..../..../..../..../..../; 
    2. .................................., localitatea ........................, 
            (denumire neprescurtată) 
judeţul ........., cod unic de identificare ..../..../..../..../..../..../..../; 
    3. .................................., localitatea ........................, 
            (denumire neprescurtată) 
judeţul ........., cod unic de identificare ..../..../..../..../..../..../..../. 
 
                      Data                            Semnătura 
                .................             .......................... 
 
    ANEXA 2 
    la modalităţile unitare de aplicare 
 
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE 
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 
 
                                   SITUAŢIA 
       privind contribuţia individuală de asigurări sociale pe anul ........ 
             pentru domnul/doamna ..................., CNP ............. 
 
                                                                       - lei - 
 ______________________________________________________________________________ 
|Luna|Cod unic |Angajator| Judeţ|Venit   |CiAS     |Venit   |CiAS    |Diferenţa| 
|    |de       |         |      |realizat|reţinută |maxim   |datorată|de       | 
|    |înregis- |         |      |        |şi       |asigurat|        |restituit| 
|    |trare    |         |      |        |declarată|(plafon)|        |         | 
|    |angajator|         |      |        |         |        |        |         | 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
|____|_________|_________|______|________|_________|________|________|_________| 
 
    TOTAL ANUAL: 
 
                    Director,                        Şef serviciu, 
                .................             .......................... 
 
                              --------------- 


