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referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(b419/2L09.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/4697/27.09.2021 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D857/28.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată 

şi art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ, republicat.

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii 
speciale de muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care 
salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art.30 alin.(l) lit.i) 
din Legea nr.263/2010, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei 
anterioare în grupa Ide muncă.

Totodată, se propune reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 
ani, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la 
art.30 alin.(l) lit.i) din Legea nr.263/2010, urmând ca acestea să 
beneficieze de pensie pentru limită de vârstă pentru un stagiu de cotizare 
de cel puţin 25 de ani realizaţi în aceste activităţi.

La art.II se propune recalcularea pensiilor, la cerere, pentru 
persoanele cu drepturi de pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de 
cotizare realizate în activităţile prevăzute la art.30 alin.(l) lit.i) din Legea 
nr.263/2010, în locuri de muncă încadrate anterior datei de 1 aprilie 2001 
în grupa I de muncă şi asimilate condiţiilor speciale de muncă potrivit 
prezentei propuneri.



Prin conţinutul său, propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.p) din 
Constituţia României, republicată, iar, în aplicarea dispoziţiilor art.75 
alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu se 
pronunţă,asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

3. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra bugetului 
asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din 
partea Guvernului, în confonnitate cu dispoziţiile art.lll alin.(l) din 
Constituţie.

Totodată, sunt incidente prevederile art.l5 alm.(l) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.

4. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 
respectă structura prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nefiind prezentate, printre altele, 
impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), impactul asupra 
sistemului juridic, cu referire la implicaţiile pe care noua reglementare le 
va avea asupra legislaţiei în vigoare şi nici informaţii referitoare la 
consultările derulate în vederea elaborării propunerii sau la măsurile de 
implementare pe care le presupune aplicarea noului act normativ.

5. La art.I pctl, referitor la textul preconizat pentru art.30 alin.(4‘*), 
pentru precizia nonnei, este necesară indicarea actelor normative vizate de 
sintagma „încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă”.

6. La art.I pct.2, semnalăm că soluţiile legislative preconizate la 
art.56^ alin.(l) şi (2) sunt deja conţinute în art.56^ alin.(l) şi (2) din Legea 
nr.263/2010, potrivit căruia:

Prin excepţie de la prevederile art55 alin.(l) lit.b), persoanele 
care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art,30 aiin.(l) litg) şi 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 
alinfl), stagiul complet de cotizare este de 25 de anF.

Prin urmare, întrucât textul preconizat pentru art.56^ alin.(l) şi (2) va 
genera un paralelism legislativ interzis de art.l6 alin.(l) din Legea 
nr.24/2000, este necesară eliminarea acestuia.

Pe cale de consecinţă, partea dispozitivă a art.I se va reformula
astfel:

2



„Art.I. - La articolul 30 din 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,
după alineatul (4^) se introduce un nou alineat, alin. (4^), cu următorul
cuprins:”.

in continuare se va reda între ghilimele textul propus pentru alin.(4'*). 
De asemenea, având în vedere că în urma eliminării textului 

preconizat pentru art.56^ alin.(l) şi (2), intervenţia legislativă va viza doar 
completarea art.30 din Legea nr.263/2010, pentru o exprimare precisă a 
obiectului reglementării, propunem următoarea redactare a titlului:

„Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice”.

7. La art.II, având în vedere observaţia formulată la pct.6, este 
necesară eliminarea trimiterii la art.56^ din textul preconizat pentru
alin.(l).

La textul preconizat pentru alin.(3), pentru claritatea normei, 
recomandăm a se analiza dacă este necesară completarea sintagmei 
„cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit” cu sintagma „anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi”.

De asemenea, pentru o exprimare adecvată în context, propunem ca 
sintagma „se păstrează cuantumul mai avantajos” să fie reformulată astfel: 
„se menţine acesta din urmă”.

8. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse actului 
normativ de bază, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) din Legea 
nr.24/2000, potrivit cărora „actul normativ modificat sau completat în mod 
substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în actul de 
modificare, respectiv de completare'\ recomandăm inserarea, în finalul 
propunerii supuse avizării, a unui articol distinct, respectiv art.III, al cărui 
conţinut să prevadă republicarea Legii nr.263/2010,' inclusiv cu 
completarea adusă prin prezenta propunere, cu următoarea formulare:

„Art.III. - 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, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare”.

mm
Flo'r^JjGi^kflE

V,Bucureşti
Nr.877/22.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 852/20 dec. 2010L nr. 263/2010
Lege privind sistemul unitar de pensii publice

(v. D.C.C. nr. 297/2012-M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j): Decizia I.C.C.J. nr. 1/20U- M. Of. nr. 260/9 apr. 2014))

promulgată prin D. nr. 1224/20101 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de 
pensii publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013

modifică ari. S alin. (!) lit.j). ari. 1. ari. 27 
alin. (I) lil. c) şi e)Tarl:-27 alin. (S):art. 33.- - 
art. 3^. art. 3? alin. (I). art. 37. art. 39. art. 
40, art. 42. art. 44, art. 48 alin. (1), art. 98 
alin. (5), art. }29 alin. (!) Ut. c), art. J75: 
introduce lit. d) la art. 6 alin. (!) pct. I; 

abrogă art. 6 alin. (I)pct. VI, art. JJ alin.
(5), (6) şi (7), art. 31 alin. (9), art. 32 alin.

M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

(6)

3 modificări prin M. Of. nr. 887/14 dec. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar

L. nr. 283/2011 prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) 
până la I ianuarie 2013

^ admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 297/2012 M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr.
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

art. 196 lit.j), în măsura în care se aplică 
şi consilierilor de conturi

5 modificări prin D.C.C. nr. 297/2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
ari. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

M. Of. nr. 309/9 mai 2012 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 196 lit.j) (termenul se 
împlineşte la data de 23 iunie 2012). după 
care operează dispozifiile art. 147 alin. (J) 
din Constitulia României

6 'modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012. ari. 155

7 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 680/2012 M. Of. nr. 566/9 aug. 2012
Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „ în raport cu vârsta, conform 
tabelului nr. 3 " din cuprinsul art. 73 alin.
O)

8 imodificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 J'ebruarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
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9 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lege pentru punerea 7n aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

abroga, la data de 1 februarie 20J4, ari.
143

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014-M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 956/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 838/12 dec. 2012
Decizia nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

dispozifiile ari. J5Î alin. (2) sunt 
constituţionale In măsura în care se 
interpretează că nesolulionarea 
contcsiainlor şi nccomunicarca în termenul 
legal a hotărârilor Comisiei Centrale de 
Conleslalii. respectiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează în codrul 
Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Intemelor şi Sen’iciului 
Român de Informaţii nu împiedică accesul 
la justiţie.

11 modificări prin M. Of. nr. 53/23 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 3/2013

O.U.G. nr. 1/2013 modifică art. J02 alin. (2) - (4). an. 170: 
introduce alin. (2_J) la ari. 102: 
stabileşte valoarea punctului de pensie 
pentru 2013M. Of. nr. 93/14 feb. 2013

12 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

13 modificări prin L. nr. 3/2013 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.U.G. nr. 1/2013

10 modificări prin L. nr. 37/2013 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică ari. 73. art. 76, art. 104 alin. (3) 
lit. a), an. 196 Ht.j); 
abrogă an. 3 alin. (1) lit. s)

15 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentoi modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

16 modificări prin L. nr. 380/2013 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 158 alin. (1); 
introduce Ut. a_l) la ari. 55 alin. (1)

ir modificări prin L. nr. 155/2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 modifică art. 55 alin. (1) lit. b) şi tabelul 2. 
art. 158:
abrogă ari. 55 alin. (1) Ut. a_l) şi tabelul
1 1
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M. Of. nr. 504/8 iul. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

18 completat prin L. nr. 192/2015 introduce art. J 69 J

19 modificări prin M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 modifică ari. 30 alin. (2)L. nr. 325/2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

20 modificări prin O.U.G. nr. 65/2015 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 108/2016

introduce alin. (1_1) şi (J_2) la art. 29

M. Of. nr. 406/30 mai 2016

21 modificări prin M. Of. nr. 406/30 mai 2016L. nr. 108/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.U.G. nr. 65/2015

22 modificări prin M. Of. nr. 528/14 iul. 2016
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

L. nr. 142/2016 modifică ari. 6 alin. (2), art. 60. art. 65 
alin. (4), art. 65 alin. (5)

23 modificări prin L. nr. 155/2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 modifică art. 56 alin. (5), art. 57 alin. (3)

2a completat prin M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 172/2016 introduce alin.(3_l) - (3_2) şi alin. (5) - (7) 
la art. 158

25 modificări prin L. nr. 222/2016
Lege privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 modifică art. 109 alin. (1)

26 modificări prin L. nr. 1/2017
Lege privind eliminarea unor taxe şi tanfe, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

IM. Of. nr. 15/6 ian. 2017 abrogă art. 188

2r modificări prin L. nr. 144/2017 M. Of. nr. 491/28 iun. 2017
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

28 completat prin M. Of. nr. 504/30 iun. 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

L. nr. 160/2017 introduce alin. (7) la art. 102. alin. (3_1) Ia 
art. 170

29 completat prin M. Of. nr. 908/20 nov. 2017
Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 216/2017 introduce alin. (7)-(9) la art. 65
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30 modificări prin L. nr. 217/2017 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 114 alin. (!) Ut. b), c), e). f) şi 
h), an. 115, art. 118 alin.(l) partea 
introductivă, art. 118 alin. (2);

introduce Ut. e) la art. 118 alin. (1). alin. 
(IJ) şi (1_2) la art 118:

abrogă art. 114 alin. (1) Ut. k); 
în tot cuprinsul legii, sintagma „câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. 
(5)” se Înlocuieşte cu sintagma „câştigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat”

Consiliul Legislativ - miercuri, 20 octombr Pag. 4 din 9



31 imodificâri prin O.U.G. nr. 103/2017 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 modifică art. 3 alin. (J) Ut. a), arî. 3 alin.
(]) Ut. c), e) şif), ari. 3 alin. (1) Iii. I), art. 4 
alin. (2), art. 6 alin. (l) pcl. / Ut. a) f d). 
art. 6 alin. (J) pct. IV. art. 6 alin. (2), art. 7 
alin. (]) şi (3). art. 10, art. II. ari. 13, ari. 
15 alin. (2) şi (3). art. 17 alin. (1). art. 18. 
art. 20 alin. (2). art. 23. ari. 27. art. 31. art. 
32, art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, 
art. 40, art. 41, art. 42. art. 44. art. 45. art. 
50. art. 52, art. 55 alin. (1) Ut. h), art. 55 
alin. (1) Ui. b) denumirea primei coloane, a 
tabelului nr. 2, ari. 55 alin. (2), arî. 60 alin. 

-{■3)r-artr-62-alin:-(-3)Tarţr-65-alinr-(3)T-art^68- 
alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin.
(2). art. 70. art. 71 alin. (l)-(3). (6) şi (9). 
art. 75. art. 78 alin. (1) şi (2), ari. 79 alin. 
(2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin.
(2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (!), 
art. 96 alin. (2) şi (3), art. 97 alin. (1) Ut. 
b). art. 98 alin. (3). art. 99 alin. (3). art.
100, art. 103 alin. (2) şi (3). arî. 104 alin. 
(2), ari. 104 alin. (3) Ut. a), art. 105, art.
106 alin. (1) şi (4), art. 107 alin. (1) şi (3), 
ari. 109. art. 110, art. 111 alin. (1) şi (3), 
arî. 112. art. 113 alin. (3), art. 116, art.
117, art. 119, art. 122 alin. (5) şi (6). arî. 
129 alin. (1) partea introductivă şi Ut. c), 
titlul cap. VI. art. 131 alin. (8), titlul 
secţiunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1), (5), 
(6). (8) şi (10), arî. 134 alin. (2). art. 136 
alin. (1) şi (2). titlul secţiunii a 2-a a cap.
VI, arî. 138 liî. b), e), l), m) şi o), aii. 139 

partea introductivă şi Ut. a), b) şi j), ari.
141 alin. (1), art. 144 Ut. i), art. 145 alin.
(1) Ut. a), art. 146. art. 149 alin. (1), art. 
150, art. 151 alin. (1). ort. 153 Ut. a)-e) şi 
g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 
164 alin. (2), art. 164 alin. (5) Ut. b), arî. 
172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, 
art. 182. aii. 184 alin. (1). art. 185, art.
192 alin. (2);

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul asigurărilor sociale

M. Of. nr. 628/19 iul. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2018 
completări prin

introduce Ut. w), x) şiy) la art. 3 alin. (1), 
alin. (3) la art. 12, alin. (3_1) la an. 15, 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 20, alin. (2) - (5) 
la art. 51, alin. (1_1) la art. 68, alin. (4) la 
art. 77, alin. (11) la art. 33, Ut. d__l) la art. 
139, art. 162_1, art. 185J. art. 192_1;

abrogă art. 3 alin. (I) Ut. b), art. 3 alin.
(1) Ut. i), art. 3 alin. (1) Ut. q), art. 3 alin.
(2) . arî. 6 alin. (1) pct. I Ut. c), art. 6 pct. V, 
art. 8, art. 9, art. 14, art. 16 Ut. b) şi d), art. 
20 alin. (3), art. 28 alin. (2). art. 29 alin. 
(2), art. 30 alin. (1) Ut. c), art. 34, art. 35, 
art. 38. art. 43, art. 46, art. 48. art. 49 alin.
(1) Ut. g), arî. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 
alin. (2), art, 98 alin. (4) şi (5), arî. 99 alin.
(2) , art. 101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 
129 alin. (1) Ut. a), ari. 132, art. 135, art. 
136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 Ut. 
c), d), h), i), k) şi n), art. 139 Ut. d) - h) şi
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m), art. 140 alin. (3), ar!. 141 alin. (3), art. 
'144 li!. a)-f), h) şij)-p). ari. ]45 alin. (1) Ui. 
b) şi c). ari. 148 alin. (2). an. 153 Ut. J) şi 
}). art. 159 alin. (2). art. 160 alin. (2), art. 
162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, 
art. 172 alin. (3). art. 177, art. 184 alin.
(2). art. 186. anexa nr. 6

32 :modificări prin O.U.G. nr. 116/2017 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

aprobată prin L. nr. 267/2018

modifică art. 36;
abrogă art. 51 alin. (4) şi (5). art. 68 alin.
aj)

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

33 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 3 alin. (!) Ut. a), e),j) şi p), 
art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1), art. 
11 alin. (1), art. 27 alin. (1) Ut. a), ari. 36, 
art. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. J18 
alin. (1_2):M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce alin. (1_1) la art. 45, alin. (2_1) 
la art. 96, alin. (1_1) la art. 107

3*1 modificări prin L. nr. 177/2018 M. Of. nr. 628/19 iul. 2018 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr.J03/2017şi modifică art. 51 alin. (2) şi 
(3), art. 109 alin. (1) Ut. a), art. 109 alin. 
(5) şi (6), art. 131 alin. (8), art. 133 alin. 
(1) şi (5), art. 179 alin. (3), art. 181 alin. 
(3). art. 192_1 alin. (2);

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale

introduce alin. (3_1) la art. 51. art. 130_1 
şi art. 130J2. alin. (9) la art. 131. Ut. k) şi l) 
la art. 153;

abrogă art. 80 alin.(3), art. 114 alin. (3). 
art. 153 Ut. f). i) şi j). art. 179 alin. (10)

35 modificări prin L. nr. 221/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 modifică art. 55 liî.b) tabelul nr. 2. art. 56; 
introduce art. 169 2

36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică art. 29 alin. (1_1) şi (1__2), art. 
110 alin. (3)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M. Of. nr. 28/10 ian. 2019aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 

completări prin

37 modificări prin L. nr. 267/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

aprobă O.U.G. nr. 116/2017
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38 admisă excepţie D.C.C. nr. 632/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 995/23 nov. 2018
Decizia nr. 632 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepţia de din ari. 58 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma ..preexistent calităţii de asigurai"

39 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 aproba cu modificări şi completări O.V.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 29 alin. (1 _l) şiLege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative OJ)

'io completat prin L. nr. 23/2019 •M. Of. nr. 30/10 ian. 2019
Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

'introduce Ut. j'd) la aii.-JJ4 alin.-(J)

«1 modificări prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 abrogă an. J02 si art. J49 alin. (1) şi (2) la 
data de 12 iulie 2019

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) !it. a), care intră în 
>rigoare la data de 1 septembrie 2019: b) art. 86 alin. (2) Iii. b). care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020: 
c) ari. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1). care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficiat al României, Partea I.

42 abrogat prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 la data de 1 septembrie 2021

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; 
c) art. 139. art. 145. art. 148 alin. (2). art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

43 modificări prin L. nr. 135/2019 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019
Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 56 alin. (1) lit. a)

44 modificări prin L. nr. 215/2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 921/14 nov. 2019 modifică ari. 18 Ut. a) şi art. 55 alin. (l) lit.
o)

45 completat prin O.U.G. nr. 10/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 29/2021

M. Of. nr. 93/7 feb. 2020 introduce alin. (4_1) la art. 30 şi art. 56_1

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021

46 admisă excepţie D.C.C. nr. 702/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 96/10 feb. 2020
Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "la înscrierea iniţială la 
pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „ înscrierea iniţială la pensie ” din 
cuprinsul ari. 170 alin. (3) este 
constituţională, în ceea ce priveşte 
beneficiarii pensiilor de invaliditate, în 
măsura în care se interpretează că se 
referă la stabilirea pensiei pentru limită de 
vârstă prin aplicarea, pentru prima oară. a 
condiţiilor de vârstă legală de pensionare 
şi stagiu complet de cotizare pre\>ăzute de 
Legea nr. 263/2010.

Consiliul Legislativ - miercuri, 20 octomhr Pag. 7 din 9



completat prin O.U.G. nr. 108/2020 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2020

introduce lit. g) la art. 30 alin.(Jj. alin. 
(4_2) la art. 30. art. 56_2

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020

“is modificări prin L. nr. 163/2020 iM. Of. nr. 695/3 aug. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifica art. 65 alin. (5)

-^9 modificări prin L. nr. 188/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 105 alin. (]): 
introduce lit. h) la ari. 30 alin. (I). alin. 
(4_3) la art. 30, lit. d) la art. 56 alin. (!). 
Ut. d) la art. 56 alin. (2), lit. d) la art. 56 
alin. (3)

50 modificări prin M. Of. nr. 832/10 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 201/2020 modifică art. 65 alin. (5)

51 modificări prin :M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 207/2020 modifică art. 65 alin. (5)

52 completat prin M. Of. nr. 883/28 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 159 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2021

O.U.G. nr. 163/2020 introduce alin. (!_}) şi (J_2) la art. 159

M. Of. nr. 618/23 iun. 2021

53 modificări prin L. nr. 212/2020 ,M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

5^ modificări prin L. nr. 235/2020 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

55 modificări prin ,M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 279/2020 modifică art. 65 alin. (5)

56 modificări prin L. nr. 289/2020 •M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 30 alin. (1) lit. g)

57 modificări prin L. nr. 297/2020 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică anexa nr. 2
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sejmodificări prin O.U.G. nr. 8/2021 iM. Of. nr. 168/18 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare. 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

abrogă L. nr. 263/20)0 la data de. I 
septembrie 2023

59 imodificări prin L. nr. 29/2021 iM. Of. nr. 258/15 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.U.G. nr. 10/2020

-eo^completat prin 'L. nr. 113/2021 “M.”Of. nr. 459/29‘'âpr.”2021"^ ' introduce alin. (2_])la ari. J'07' 
Lege pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

61 imodificări prin L. nr. 168/2021 IM. Of. nr. 618/23 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi 
pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 163/2020

Im.' Of. nr. 71^19 iuf. 202f
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

62 imodificări prin L. nr. 197/2021 modifică art. 56 alin. (1) Ut. d). art. 56 alin. 
(3) Ut. d) şi art. 56_2 alin. (!); 
introduce Ut. i) la an. 30 alin. (1)

.. . [M. Of. nr. 830/31 aug. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 29 alin. (I_î) şi (î _2). art. 58. 
art. 76 alin. (3)
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