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SENAT

LEGE

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, după alineatul (4^) se introduce un nou alineat, alineatul 
(4 j, cu următorul cuprins:

„(4'^) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă 

perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi 
dintre cele prevăzute la alin.(l) lit.i), în locurile de muncă încadrate conform 

legislaţiei anterioare în grupa I de muncă.”

2. După articolul 56^ se introduce un nou articol, articolul 56^, cu 

următorul cuprins:
„Art.56 . - (1) Prin excepţie de la prevederile art.55 alin.(l) lit.b), persoanele 

care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art.30 alin.(l) lit.i) beneficiază de 

pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, 
pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

(2) Pentru persoanele care au desfăşurat activităţile prevăzute la 

alin.(l), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.”
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Art.IL- (1) De prevederile art.30 alin.(4‘^) şi art.56^ din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 

perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin.(l) se acordă începând 

cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
(3) In situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin.(l) şi (2), rezultă 

un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează 

cuantumul mai avantajos.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a 111-a din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


