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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 
2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 114 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, 

lit.a'), cu următorul cuprins: 
"a') pensionarul, beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă Cu un 

cuantum mai mare decât valoarea câştigului salarial mediu brut anual, realizează 

venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 118 alin.(3);" 

2. După alineatul (2) al articolului 118 se introduc trei noi alineate, 
alin.(3)-(5), cu următorul cuprins: 

"(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) lit.a), pot cumula pensia pentru 
limită de vârstă cu venituri realizate din activităţi dependente în cadrul autorităţilor 

şi institujiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 

subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, 

companiilor naţionale şi societălilor la care capitalul social este deţinut integral sau 
majoritar de stat on de o imitate administrativ-tentorială, indiferent de nivelul 
acestora, numai beneficiarii pensiilor pentru limită de vârstă cu un cuantum mai 
mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut anual, indicator definitiv, 
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cunoscut în anul în care se face cumulul şi comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică. 

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică la persoanele pentru care durata 
mandatului este stabilită expres prin Constituţie. 

(5) Prevederile alin.(3) se aplică şi indemnizaţiilor/pensulor de serviciu 
acordate prin legi speciale, a căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în 
competenţa materială a caselor teritoriale de pensii." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


