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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 

privind sistemul unitar de pensii publice

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 

2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza cu 

urmatorul cuprins;

1. Dupa alineatul (2) al articolului 37 se introduce un nou alineat dupa 

cum urmeaza:”
„Art.37.- (3) Exceplie de la articolele (1) §i (2), contribuliile de la 

asigurari sociale in cazul alesilor local! se iau in considerare la stabilirea 

prestaliilor din sistemul public de pensii, precum §i la calcularea valorii pensiei 
publice pentru primari, consilieri local!, consilieri judeleni §i pre§edinli de consilii 
judelene.”

2. Alineatele (1) $i (2) ale articolului 165 se modifica dupa cum urmeaza:
„Art.l65.- (1) La determinarea punctajelor lunare, care se aplica §i pentru 

ale§ii locali din administra^ia publica locala, pentru perioadele anterioare date! de 1 
aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu 

modul de inscriere a acestora in cametul de munca, astfel:
a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de

1 ianuarie 1991;
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c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile 

prevazute la alin. (1) se au in vedere §i sporurile cu caracter permanent care, dupa 

data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform 

legisla^iei anterioare §i care sunt inscrise in cametul de munca sau sunt dovedite cu 

adeverinle eliberate de unita^i, conform legisla^iei in vigoare. Aceste prevederi se 

aplica §i pentru ale§ii locali (primar, consilier local, consilier judelean, pre§edinte 

de consiliu jude^ean) care au avut contribulii in sistemul asigurarilor sociale §i de 

pensii de stat.”
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma in4iala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus Coi^^tean


