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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea legii nr.263/2010 privind sistemul 
de pensii publice

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice
(b507 din 26.10.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului 
cu adresa nr.XXXV/5322/1.11.2021 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D987/2.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, 
şi al 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 modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea 
următoarelor măsuri:

- stabilirea dreptului la pensia de urmaş pentru soţul 
supravieţuitor, în situaţia în care durata căsătoriei a fost mai mică de 
10 ani, dar de cel puţin un an;

- reducerea vârstei de pensionare, proporţional cu timpul lucrat, 
ca urmare a includerii în calculul anilor lucraţi în condiţii deosebite 

sau condiţii speciale, respectiv a stagiului de cotizare aferent acestor 

condiţii, a perioadelor fracţionate de timp, respectiv luni sau zile;
- includerea tuturor veniturilor, cu caracter permanent sau 

nepermanent, pentru care au fost plătite contribuţii la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, în calculul pentru determinarea punctajelor
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lunare, stabilirea documentelor justificative pentru acestea, precum şi 
stabilirea beneficiarilor acestor drepturi, a modalităţii şi a datei de 

acordare.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.p) din Constituţia
A

României, republicată. In aplicarea 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. Semnalăm că Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare Consiliului Legislativ, cu adresele nr.XXXV/3699/8.07.2021, 
nrJ(XXV/2812/25.05202l4irJ(XXV/1727/29.032021,nr.XXXV/1459^3.032021 

şi nrXXXV/766/16.022021, propunerile legislative nr.b340/1.07.2021, 
nr.b215/19.052021, nr.bl44/14.04.2021, nr.bl40/14.04.2021, nr.bl04/24.032021, 
nr.b33/l 1.02.2021, care vizează intervenţii asupra Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru care au fost emise avizele favorabile cu 
observaţii şi propuneri nr.625 din 28.07.2021, nr.466 din 23.06.2021, 
nr.331 din n.05.2021, nr.328 din 17.05.2021, nr.249 din 27.04.2021, 
nr.224 din 16.04.2021 sinr.ll4din 11.03.2021.

Menţionăm că, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul 
Senatului, propunerile menţionate anterior, sunt transmise la Camera 
Deputaţilor, spre dezbatere.

Pentru sistematizarea prin concentrare a legislaţiei, recomandăm 

dezbaterea concomitentă în camera decizională a acestor proiecte şi 
adoptarea unui singur act normativ.

A

4. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 

bugetului asigurărilor de stat, este obligatorie solicitarea unei 
informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile 

art.l 11 alin.(l) din Constituţia României, republicată.
Totodată, sunt incidente prevederile art.l5 alin.(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.
5. La titlu, pentru corectitudinea redactării şi a indicării actului 

normativ asupra căruia se intervine, este necesară redarea acestuia 
după cum urmează:

„Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice”.
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6. La art.I, pentru rigoare normativă, la partea dispozitivă a 
pct.l, este necesară înlocuirea verbului „se adaugă” cu verbul „se 

introduce”.
Observaţia este valabilă şi pentru partea dispozitivă de la pct.l.
Referitor la textul preconizat pentru alin.(3) al art.55 din Legea 

nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, semnâlăm~că,^îiT 

actuala redactare, nu respectă prevederile art.6 alin.(]) teza 1 din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, deoarece nu instituie reguli necesare, sufîciente şi 
posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 
legislativă, iar soluţia pe care o cuprinde nu este corelată cu 

ansamblul reglementărilor interne.
Astfel, în primul rând, menţionăm lipsa de claritate a normei cu 

privire la tipul de activitate vizată de iniţiatori, respectiv cea 

desfăşurată în condiţii deosebite ori speciale de muncă, având în 

vedere faptul că la art.55, situaţia reducerii vârstei de pensionare 
aferent stagiilor de cotizare realizate este reglementată distinct în 

cuprinsul alin.(l), respectiv la lit.a) pentru condiţii deosebite de 
muncă, iar la lit.b) pentru condiţii speciale de muncă.

In al doilea rând, ambele dispoziţii la care am făcut referire 
supra, reglementează, sub formă de tabel, pe unitatea de timp - an, 
reducerea vârstelor standard aplicabilă unor stagii de cotizare realizate 
în condiţii deosebite ori speciale de muncă, având la bază formule de 
calcul determinate prin aplicarea art.I8 din acelaşi act normativ, 
respectiv:

„Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care 
reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii 
deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la 
vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii 

normale, după cum urmează:
a) 4 lunipenti^u fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de

muncă.
A

In consecinţă, în lipsa unor formule de calcul clare şi distincte, 
pentru cele două tipuri de condiţii de muncă, altele decât cele normale 

de lucru, în mod evident, norma preconizată nu se poate aplica.
In al treilea rând, menţionăm că, din actuala formulare propusă 

pentru alin.(3) al art.55 din Legea nr.263/2010, nu rezultă dacă a fost 
vizată de iniţiatori exclusiv situaţia persoanelor care au desfăşurat 
activitate în condiţii de muncă deosebite sau speciale, în fracţiuni de
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timp exprimate în luni sau zile, pentru o perioadă de timp care nu 
permite încadrarea în durata minimă necesară aplicării reducerii
vârstei standard de pensionare într-una dintre cele două condiţii,
respectiv condiţii deosebite - 3 ani - ori condiţii speciale - 2 ani - sau a 

fost vizată situaţia persoanelor care au îndeplinit cerinţa minimă de 

stagiu de cotizare realizat în respectivele condiţii de muncă, în vederea 

recalculării reducerii vârstei standard de pensionare.
In ceea ce priveşte prima ipoteză, apreciem că se impune a se 

analiza, dacă durata activităţii desfăşurate a fost de natură să afecteze 

respectivele persoane, conducând „//7 timp la îmbolnăviri 
profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe 

asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor'', astfel cum 

rezultă din definiţiile prevăzute pentru expresiile locuri de muncă în 
condiţii deosebite şi locuri de muncă în condiţii speciale, la lit.g) şi h) 

ale alin.(l)’^ al art.3 din actul de bază. Totodată, este necesar a se 

analiza necesitatea modificării art.18 din actul de bază, cu privire la 
stabilirea unor perioade suplimentare de vechime în muncă, prin 

raportare la fracţiuni de ani exprimate în luni sau în zile.
In plus, având în vedere soluţia legislativă preconizată, este de 

analizat dacă nu va fi necesară şi actualizarea, în consecinţă, a 
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 257/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

De aserhenea, menţionăm că formularea propusă pentru alin.(3) 

nu respectă terminologia art.55, putându-se aprecia că ipoteza 

conţinută nu se încadrează tematic în restul articolului, întrucât noul 
text vizează „activitatea reglementată”, iar forma de lege lata a art.55

A

cuprinde dispoziţii referitoare la „stagiul de cotizare”. In acest sens, 
propunem fie corelarea terminologică, fie a se analiza o eventuală 

includere a normei propuse în cuprinsul art.60 din actul de bază, cu 

reformularea corespunzătoare.
A

In concluzie, faţă de aspectele învederate anterior, se impune atât 
reformularea normei, cât şi corelarea acesteia cu restul depoziţiilor din

,,g) locuri de munca în condiţii deosebite - loairile de muncă unde gradul de expunere la factorii de 
risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului 
norma! de muncă, poate conduce in timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în 
activitate, at consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;
h) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc 
profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din 
timpul normal de muncă, poate conduce in timp la imbolnă\’iri profesionale, la comportamente 
riscante în acthntate, cu consecinţe gra\’e asupra securităţii şi sănătăţii in muncă a asiguraţilor;''.
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actul de bază referitoare la persoanele care au realizat stagiu de 
cotizare în condiţii deosebite ori speciale de muncă.

7. La partea dispozitivă a pct.2, pentru respectarea uzanţelor 
normative, sintagma „alin.(3) si alin.(4)” se va înlocui cu sintagma 

„alin.(3) şi (4)”.
Observaţia este valabilă şi pentru situaţia similară de la art.I 

pct.4 partea dispozitivă.
Referitor la norma propusă pentru alin.(3) al art.85 din Legea 

nr.263/2010, semnalăm că, potrivit art.87 din Legea nr.263/2010, în 

cazul în care nu este îndeplinită condiţia unei durate minime a 

căsătoriei, de 10 ani conform dispoziţiei de lege lata a alin.(2) al 
art.85, soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o 

perioadă de şase luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu 
realizează venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una 

din situaţiile prevăzute la art.6 alin.(l) pct.I lit.a) şi b) sau pct.II sau 

dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Aşadar, în cazul unei căsătorii a cărei durată a fost mai mică de 
10 ani, soţul supravieţuitor are dreptul Ia pensie de urmaş în condiţiile 
prevăzute la art.87 din Legea nr.263/2010.

A

In ceea ce priveşte condiţionarea acordării pensiei de urmaş 

de durata căsătoriei, precizăm că, la pct.33 din considerentele 
Deciziei nr.699/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.49 din 15 ianuarie 2021, Curtea Constituţională a reţinut 
că legiuitorul a condiţionat acordarea pensiei de urmaş de o durată 

de cel puţin 10 ani a căsătoriei, fapt ce exprimă nu doar o 
determinare obiectivă, ce ţine de resursele financiare ale statului care 

influenţează stabilirea criteriilor şi limitelor de acordare a drepturilor 
de asigurări sociale, dar şi intenţia de a proteja viaţa de familie 

întemeiată pe căsătorie^\
In plus, la art.88 din Legea nr.263/2010, indiferent de durata 

căsătoriei, este reglementat pentru soţul supravieţuitor care, la data 

decesului susţinătorului, are în îngrijire unul sau mai mulţi copii în 
vârstă de până la 7 ani, dreptul la pensie de urmaş până la data 

împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care 

nu realizează venituri lunare din activităţi dependente, aflându-se în 

una din situaţiile prevăzute la art.6 alin.(l) pct.I lit.a) şi b) sau pct.II, 
sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
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Având în vedere aspectele menţionate, pentru a se evita 

instituirea paralelismelor legislative şi crearea dubiilor în interpretarea 
şi aplicarea legii, propunem a se analiza în ce măsură norma 

preconizată pentru art.85 alin.(3) se corelează cu prevederile de lege 
lata ale art.87 si 88 din actul de bază.

Referitor ia soluţia normativă propusă la aliEi.(4) al art.85, 
semnalăm că aceasta nu se regăseşte în instrumentul de motivare, 
nefiind respectate prevederile art.32 alin.(2) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Recomandăm 

completarea Expunerii de motive cu argumentele şi informaţiile 
aferente acestei măsuri.

De asemenea, pentru corecta informare legislativă, titlul va fi 
redat astfel: „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate''.

In plus, având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2009 a suferit doar modificări, sintagma „cu modificările şi 
completările ulterioare” va fl înlocuită cu sintagma „cu modificările 

ulterioare”.
Totodată, pentru o exprimare specifică stilului normativ, având 

în vedere caracterul derogatoriu al normei, recomandăm reformularea 

acestuia astfel: „Prin derogare de la prevederile art.2 alin.(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea 
pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 

nr.196/2009, cu modificările ulterioare, persoanele prevăzute la 

alin.(3) nu beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari”.
8. La pct.3, la partea dispozitivă, potrivit uzanţelor normative, 

abrevierea „alin.(l)” se va reda in extenso, respectiv „alineatul (1).
Referitor la textul propus pentru alin.(l) al art.165, pentru o 

exprimare specifică stilului normativ, recomandăm înlocuirea 
sintagmei „asupra căruia s-a datorat, potrivit legii contribuţia la 

bugetul asigurărilor sociale de staf cu sintagma „care a constituit, 
conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul 
asigurărilor sociale de staf.

9. La pct.4, referitor la textul propus pentru alin.ţf) al art.165, 
pentru o exprimare unitară în cuprinsul actului normativ, precum şi 
pentru realizarea unităţii terminologice cu art.l2 alin.(2) din Legea 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată, propunem înlocuirea 
sintagmei „de către angajatori sau alte persoane juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste date” cu sintagma „de către 
angajatori sau deţinătorii legali de arhive”.
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Observaţia este valabilă şi pentru pct.5, cu privire la textul 
propus pentru aliii.(4) al art.165.

De asemenea, pentru o exprimare adecvată în context, sugerăm 
reformularea normei, aceasta putând debuta astfel: „Dovada venitului 
prevăzut Ia alin.(l) se face cu adeverinţa întocmită conform 

modelului
Referitor la textul propus pentru alin.(l^) al art,165, semnalăm 

că acesta menţionează „salariile prevăzute la alin.(l)”, dar la alin.(l) 

nu sunt prevăzute salarii, ci „venitul total lunar”.
Totodată, precizăm că, în actuala redactare, având în vedere atât 

repetiţiile din text, cât şi reluarea unor prevederi deja exprimate în 

cuprinsul alin.(l) - precum „în situaţiile prevăzute la alin.(l) (...) 
salariile prevăzute la alin.(l) care se utilizează sunt salariile 

pentru supleţea normei propunem eliminarea sintagmelor „salariile 

prevăzute la alin.(l) care” şi „pentru determinarea punctajelor lunare”.
10. La pct.5, semnalăm lipsa de claritate a textului propus pentru 

alin.(2) al art.165, fiind necesară revederea acestuia cu privire la 

expresia „sporurile care au fost incluse în salariul brut şi au constituit 
baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale”, întrucât norma la 
care se face trimitere, respectiv alin.(l^), reglementează determinarea 

punctajelor lunare, la lit.a) şi c) pe baza salariilor brute, iar la lit.b) pe
A

baza salariilor nete. In măsura în care a fost vizată exclusiv situaţia de
9

la alin.(l) lit.b), trimiterea va fi făcută la respectiva literă.
Totodată, pentru corectitudinea gramaticală a exprimării, este 

necesară realizarea acordului în sintagma „baza de calcul d 
contribuţiei”.

A

In plus, pentru asigurarea caracterului complet al normei şi o 

exprimare unitară în cadrul articolului, recomandăm înlocuirea 
sintagmei „adeverinţe eliberate de unităţi” cu sintagma „adeverinţe 
eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive”.

11. La pct.6, referitor la normele preconizate la alin.(l) şi (2) ale 

art.166, pentru respectarea prevederilor art.48 alin.(2) teza I din Legea 
nr.24/2000^, întrucât ambele vizează perioada ulterioară datei de 1 

aprilie 2001, recomandăm revederea acestora şi sugerăm reformularea 

într-un singur alineat în care, fie pot fî enumerate documentele care au 
înscris în cuprinsul lor venitul care a stat la baza calculului

2 „Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o singură propoziţie sau 
frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului; dacă dispoziţia 
nu poate fi exprimată într-o singură propoziţie sau frază, se pot adăuga noi propoziţii sau fraze, 
separate prin punct şi virgulă.
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contribuţiei individuale de asigurări sociale, fie soluţiile normative pot 
fi cuprinse în două teze.

De asemenea, la textul propus pentru alin.(l), sintagma 
„conform legii” are caracter imprecis, şi, prin urmare, propunem să fie 
eliminată.

Totodată, pentru exprimarea perioadei de timp, recomandăm 

următoarea formulare: „1 aprilie 2001 -1 ianuarie 2018”.
12. La alin.(l) al art.Il, pentru respectarea uzanţelor normative, 

întrucât nu este la prima utilizare în proiect, titlul Legii nr.263/2010 
nu va mai fi redat.

Referitor la norma preconizată la alin.(2), recomandăm a se 

analiza dacă, raportat la volumul preconizat de solicitări şi timpul 
necesar soluţionării respectivelor cereri, incluzând ipoteza depunerii 
acestora chiar şi în ultima zi a lunii, poate fi respectat termenul 
stabilit.

13. Precizăm că, prin consacrarea legislativă a prezentei 
propuneri, este necesară modificarea în mod corespunzător a 
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.257/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare, recomandăm inserarea după actualul art.Il, a unui nou 

articol, marcat ca „Art.IIl”, prin care să se stabilească un termen în 
care Guvernul, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
să actualizeze în mod corespunzător Hotărârea Guvernului 
nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel 
încât dispoziţiile acesteia să se coreleze cu cele din actul normativ de 
nivel superior.

14. Semnalăm că Legea nr.263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, asupra căreia se intervine prin prezenta 

propunere, urmează să fie abrogată prin Legea nr. 127/2019 privind 

sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, 
act normativ care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2023, dar 

care nu conţine dispoziţii similare celor cuprinse în proiect, analizate 
în prezentul aviz.

A

In aceste condiţii, menţionăm că soluţiile legislative preconizate, 
în cazul consacrării legislative a prezentului proiect, vor avea o durată 
limitată în timp, respectiv până la intrarea în vigoare a noului act 
normativ care reglementează sistemul public de pensii, aplicarea 
temporară a noilor reglementări fiind de natură a crea o situaţie mai
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favorabilă persoanelor care vor beneficia de prevederile sale, 
comparativ cu persoanele care se vor pensiona sub imperiul noii legi, 
aspect de natură să aducă atingere art.l6 alin.(l) din Constituţie 
referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, în componenta sa 

referitoare la interzicerea privilegiilor.
A _

In măsura în care soluţiile legislative preconizate prin prezenta 

propunere sunt avute în vedere spre a fi incluse în noua reglementare a 

sistemului public de pensii, recomandăm completarea proiectului prin 

inserarea unui nou articol, marcat ca art.IV, care să cuprindă 

intervenţiile asupra Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de 
pensii, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Având în vedere propunerile anterioare, în măsura în care 

acestea vor fi reţinute, actualul art.IIl, va fi marcat ca art.V.
Referitor la norma preconizată la actualul art.IIl, în contextul în 

care prezentul proiect nu va cunoaşte consacrare legislativă anterior 
datei de 1 ianuarie 2022, semnalăm că soluţia legislativă propusă va 

aduce atingere principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de 

art.15 alin.(2) din Legea fundamentală. Recomandăm revederea datei 
la care ar trebui să se nască dreptul vizat, în sensul indicării unei date 
ulterioare intrării în vigoare a noului actul normativ.

Totodată, având în vedere că data intrării în vigoare va fi 
stabilită în funcţie de data adoptării legii şi că excepţia, potrivit 
normelor de tehnică legislativă, se instituie de la dispoziţii din acelaşi 
act normativ, propunem redarea acestuia, eventual în următoarea 

formă:
„Art....... - Prezenta lege intră în vigoare la data ... , cu

excepţia prevederilor art.I pct.4 care intră în vigoare la 3 zile de Ia 

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.”.
16. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse 

actului normativ de bază, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora ,,actul normativ modificat sau completat în 

mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în 

actul de modificare, respectiv de completare”, propunem inserarea în 
final a unui articol distinct, respectiv art.IV (art.VI, în cazul în care 

se va ţine cont de recomandarea de la pct.l4), al cărui conţinut să 

prevadă republicarea Legii nr.263/2010, inclusiv cu modificările şi 
completările aduse prin prezentul proiect, având următoarea 
formulare:
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„Art.IV. - 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, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se vâ 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotar?’^
A

17. In ceea ce priveşte formula de atestare a legalităţii 
adoptării legii, pentru respectarea prevederilor art.46 alin.(7) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aceasta va fi redactată astfel: „Această lege a fost 

adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 şi ale art.76 alin.(l), după caz, din Constituţia României, 
republicată”, urmând ca cele două texte plasate în finalul proiectului, 
care fac referire la art.73 alin.3 lit.m)^ din Constituţia României, să fie 

eliminate.

Bucureşti 
Nr.943/24.11.2021

^ Referitor la reglementarea prin lege organică a regimului juridic general al proprietăţii şi al 
moştenirii.
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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 (ari. 196 lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - 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 completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
Onanciar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013

modifică ari. 3 alin. (]) lit.J). ari. 7. ari. 27 
alin. (I) lit. c) şi e), ari. 27 alin. (3). ari. 33, 
ari. 34. ari. 35 alin. (]). ari. 37. ari. 39. ari. 
40. ari. 42. ari. 44, ari. 48 alin. (Ij. ari. 98 
alin. (5). an. J29 alin. (1) Iii. c). an. 175: 
introduce Ut. d) la an. 6 alin. (1) pcî. 1; 

abrogă ari. 6 alin. (1) pci. V]. an. 11 alin. 
(5), (6) şi (7), ari. 31 aliii.(9). an. 32 alin.

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

(6)

3 modificări prin L. nr. 283/2011 ;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

prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) 
până la 1 ianuarie 2013

< admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2012 
de neconst. prin

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

ari. 196 lit.j), în măsura în care se aplică 
şi consilicnlor de comun

5 modificări 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 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor an. 1 lit. h) din Legea nr.
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şl 
art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile ari. 196 lit.j) (termenul sc 
împlineşle la dala de 23 iunie 2012), după 
care operează dispoziţiile aii. 147 alin. (!) 
din Constituţia României

6 modificări prin L. nr. 76/2012 IM. 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, an. 155

r admisă excepţie D.C.C. nr. 680/2012 
de neconst. prin

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

sintagma ., în rapoii cu vârsta, conform 
labelului nr. 3 " din cuprinsul aii. 73 alin.
(1)

8 modificări 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 Iermenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 1 februaiie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
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s modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la dala dc / februarie 2014, 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 neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemui unitar de pensii publice

. dispoziţiile ari. 151 alin. (2) suni 
consiiltiţionalc in măsura in care se 
inierpreiează că nesolujionarea 
conieslaţiilor şi necomunicarea in termenul 
legal a holărărilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respeciiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează in cadrul 
Ministerului
Apărării Naţionale. Ministenilui 
Administraţiei şi Intentelor şi Seiviciului 
Român de înfonnaţii nu impiedică accesul 
la Justiţie.

11 modificări prin O.U.G. nr. 1/2013 M. Of. nr. 53/23 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentoi modificarea şi completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 3/2013

modifică ari. 102 alin. (2) - (4). art. 170: 
introduce alin. (2_1) la aii. 102; 
stabileşte valoarea punctului de pensie 
pcnti-u 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 pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

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

prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 fehniaric 
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

i< 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 art. 73. ari. 76. art. 104 alin. (3) 
Iii. a), art. 196 lil.J): 
abrogă art. 3 alin. (I) Ut. s)

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

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 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 ari. 158 alin. (1); 
introduce Ut. aj) la an. 55 alin. (1)

ir modificări prin L, nr. 155/2015 M. Of. nr. 444/22 iun. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 55 alin. (1) Ui. b) şi tabelul 2. 
art. 158:
abrogă art. 55 alin. (1) Ut. a_l) şi tabelul
1 1
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16 completat prin L. nr. 192/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce aii. 169 I

19 modificări prin L. nr. 325/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

. modifică art. 30 alin. (2)

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

aprobată prin L. nr. 106/2016

M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 introduce alin. (J_J) şi (1 _2) la aii. 29

M. Of. nr. 406/30 mai 2016

21 modificări prin L.nr. 108/2016 M. Of. nr. 406/30 mai 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.V.G. nr. 65/2015

22 modificări prin L. nr. 142/2016 M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică ari. 6 alin. (2). art. 60. ari. 65 
alin. (4). aii. 65 alin. (5)

23 modificări prin L. nr. 155/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică aii. 56 alin. (5). aii. 57 alin. (3)

2« completat prin L. nr. 172/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin.(3_l) - (3_2) şi alin. (5) - (7) 
la art. 158

25 modificări prin L. nr. 222/2016 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 
Lege privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică aii. 109 alin. (1)

26 modificări prin L. nr. 1/2017 IM. Of. nr. 15/6 ian. 2017 
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

abrogă art. 188

27 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 L. nr. 160/2017 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017
Lege pentnj completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

. introduce alin. (7) la art. 102, alin. (3_1) la 
an. 170

29 completat prin L. nr. 216/2017 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017
Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

, introduce alin. (7)’(9) la aii. 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. an. 118 alin. (J) partea 
introductivă, art. 118 alin. (2):

introduce Ut. e) la an. 118 alin. (1), alin. 
OJ) Şi OJ) Io an 118;

abrogă art. 114 alin. (1) Ut. k); 
in tot cuprinsul legii, sintagma ,. câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 32 alin. 
(5) " se înlocuieşte cu sintagma ,. câştigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat"
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31 imodificări prin O.U.G. nr. 103/2017 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 modifică art. 3 alin. (I) lit. a), art. 3 a/in.
(1) lit. c), e) .şi 0< 3 alin. (1) lit. l). art. 4
alin. (2). art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi d), 
ari. 6 alin. (!) pct. IV. art. 6 alin. (2), art. 7 
alin. (I) şi (3), art. 10. art. 11, art. 13, art. 
15 alin. (2) şi (3). art. 17 alin. (1). art. 18. 
art. 20 alin. (2). art. 23. art. 27, ari. 31, art. 
32. art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, 
art. 40, art. 41. ari. 42, art. 44. art. 45, ari. 
50. art. 52, art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55 
alin. (1) lit. b) denumirea primei coloane a 
tabelului nr. 2, art. 55 alin. (2). art. 60 alin. 
(3), art. 62 alin. (3). art. 65 alin. (3), 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, ari. 92, art. 95 alin. (1), 
art. 96 alin. (2) şi (3), art. 97 alin. (1) lit. 
b). art. 98 alin. (3). art. 99 alin. (3), art.
100, art. 103 alin. (2) şi (3). art. 104 alin. 
(2). art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105. art. 
106 alin. (1) şi (4), art. 107 alin. (1) şi (3). 
an. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) şi (3). 
art. 112, art. 113 alin. (3), art. 116, art.
117, art. 119, art. 122 alin. (5) şi (6). art. 
129 alin. (1) partea introductivă şi lit. c). 
titlul cap. VI. art. 131 alin. (8). titlul 
secţiunii 1 a cap. V. ari. 133 alin. (1). (5), 
(6). (8) şi (10). an. 134 alin. (2), art. 13 6 
alin. (1) şi (2), titlul secţiunii a 2-a a cap.
VI, art. 138 lit. b), c), l), m) şi o), art. 139 
partea introductivă .şi lii. a), h) .şiJ), art.
141 alin. (I), art. 144 Ut. i), art. 145 alin.
(1) Ut. a), art. 146, art. 149 alin. (1), ari. 
150, art. 151 alin. (1), art. 153 lit. a)-e) şi 
g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 
164 alin. (2), art. 164 alin. (5) Ut. b), art. 
172 alin. (2). art. 175. art. 179, art. 181, 
art. 182. art. 184 alin. (1). art. 185. art.
192 alin. (2):

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2018 
completări prin

M. Of. nr. 628/19 iui. 2018

introduce lit. w), x) şiy) la art. 3 alin. (1), 
alin. (3) la art. 12, alin. (3_]) la art. 15, 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 20. alin. (2) - (5) 
la art. 51, alin. (1_1) la art. 68. alin. (4) ia 
ari. 77. alin. (11) la art. 33, lit. d_l) la art. 
139, art. 162 J. art. 1S5_1 art. 192_1;

abrogă art. 3 alin. (1) lit. b). art. 3 alin.
(1) Ut. i), art. 3 alin. (1) Ut. q), art. 3 alin.
(2) , art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. c), art. 6pct. V, 
art. 8, art. 9. art. 14. art. 16 lit. b) şi d), art. 
20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin.
(2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34, art. 35, 
art. 38, art. 43. art. 46. art. 48, art. 49 alin.
(1) lit. g). art. 54. art. 62 alin. (2), art. 65 
alin. (2). art. 98 alin. (4) şi (5), art. 99 alin.
(2) , art. 101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 
129 alin. (1) lit. a), art. 132, art. 135, art. 
136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 lit. 
c), d), h), i), k) şi n), art. 139 lit. d) - h) şi
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m). an. 140 alin. (3). art. 141 alin. (3). ori. 
144 Ut. a)-J). h) fij)-p), art. 145 alin. (1) Ut. 
b) şi c), art. 148 alin. (2), ari. 153 Ut.J) şi 
i). art. 159 alin. (2). art. 160 alin. (2). art. 
162 alin. (6). art. 163 alin. (4), art. 167. 
art. 172 alin. (3), ari. 177, an. 184 alin.
(2). an. 186, anexa nr. 6

32 imodificări 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 an. 51 alin. (4) şi (5). art. 68 alin.
OJ)

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

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

modifică ari. 3 alin. (1) Ut. a). e).f şi p). 
an. 6 alin. (1) pct. JV, art. 7 alin. (J). ari. 
11 alin. (1). an. 27 alin. (!) Ut. a), art. 36. 
art. 45 alin. (1). an. 107 alin. (2). an. 118 
alin. (1__2):aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce alin. (1 _!) la ari. 45. alin. (2_l) 
la an. 96. alin. fl_l) la an. 107

3< modificări prin L. nr. 177/2018 M. Of. nr. 628/19 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr.103/2017 şi modifică art. 51 alin. (2) şi 
(3). an. 109 alin. (1) Ut. a), art. 109 alin. 
(5) şi (6). art. 131 alin. (8). aii. 133 alin. 
(})şi (5). art. 179 alin. (3). art. 181 alin. 
(3). an. 192J alin. (2);

introduce alin. (3_1) la art. 51. an. I30_l 
şi an. I30_2, alin. (9) la an. 131, Ut. k) şi I) 
la an. 153:

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

35 modificări prin L. nr. 221/2018 'M. Of. nr. 661/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 55 lit.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 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 
completări prin

modifică an. 29 alin. (I_l) şi (1_2), art. 
110 alin. (3)

M. Of. nr. 28/10 lan. 2019

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 ia excepţia de din art. 58 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „preexistent calită\ii de asigurai"

39 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aproba cu modificări şi completări O. V. C. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 29 alin. (1_1) şi
OJ)

40 completat prin 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

L. nr. 23/2019 introduce Ui. j _1) la art. INalin. (1)

41 modificări prin L nr. 127/2019 M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 abrogă art. 102 si ari. 149 alin. (I) şi (2) la 
data de 12 iulie 2019Lege privind sistemul public de pensii

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 66 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. 163 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

42 abrogat prin M. Of. nr. 563/9 iul. 2019L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

la data de l septembrie 2021

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 66 alin. (2) IK. 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 ia 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 modifică ari. 56 alin.(l) 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 art. 18 Ut. a) şi art. 55 alin. (1) Ut.
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 aii. 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 inifială la pensie " din 
cuprinsul art. 170 alin. (3) este 
constilufională, in ceea ce priveşte 
beneficiarii pensiilor de invaliditate, in 
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 prevăzute de 
Legea nr. 263/2010.
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completat prin O.U.G. nr. 108/2020 M. Of. nr. 595A7 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 M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020

introduce iii. g) la an. 30 alin.(l). alin. 
(4_2) la art. 30. art. 56_2

<8 modificări prin L. nr. 163/2020 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020
Lege pentnj modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică an. 65 alin. (5)

49 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 ari. J05 alin. (I); 
introduce Iii. h) la ari. 30 alin. (J). alin. 
(4_3) la an. 30. Iii. d) la ari. 56 alin. (1), 
Ut. d) la an. 56 alin. (2). Ui. d) la ari. 56 
alin. (3)

50 modificări prin L. nr. 201/2020 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

modifică art. 65 alin. (5)

51 modificări prin L. nr. 207/2020 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

modifică art. 65 alin. (5)

52 completat prin O.U.G. nr. 163/2020 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 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021

introduce alin. (}_^l) fi (l_2) la an. 159

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)

54 modificări prin 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

L. nr. 235/2020 modifică art. 65 alin. (5)

55 imodificâri prin L. nr. 279/2020 
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

■M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 modifică ari. 65 alin. (5)

56 imodificâri 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) Ut. g)

57 modificări prin L. nr. 297/2020 IM. 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 ane.xa nr. 2
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58 modificări prin O.U.G. nr. 8/2021 !M. Of. nr. 168/18 feb. 2021
Ordonanţă de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modiHcarea şi completarea unor acte 
normative

abroga L. nr. 263/20J0 la data de I 
septembrie 2023

59 modificări prin L. nr. 29/2021 •M. 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.V.C. nr. 10/2020

60 completat prin L. nr. 113/2021 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021
Lege pentru completarea ari. 107 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (2_I) la art. 107

61 modificări prin L. nr. 168/2021 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 163/2020 pentru completarea ari. 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

62 modificări prin L. nr. 197/2021 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 modifică art. 56 alin. (I) Ut. d). art. 56 alin. 
(3) Ut. d) ^i art. 56_2 alin. (I): 
introduce Ui. i) la art. 30 alin. (l)

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

63 modificări prin O.U.G. nr. 94/2021 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021
Ordonanţă de urgentă pentor modificarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 29 alin. (1_1) ?i (I_2). art. 58, 
art. 76 alin. (3)

6« completat prin L. nr. 270/2021 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021
Lege pentru completarea ari. 109 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemui unitar de pensii publice

introduce alin. (7)-(]2) la art. 109
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
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M. Of. nr. 609/18 iun. 2021 
M.M.P.S.

0. nr. 487/2021
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Ordin privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la 
data de 1 septembrie 2023
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 107/23 feb. 2009O.U.G. nr. 6/2009

Ordonanţă de urgenţă privind instituirea pensiei sociale minime garantate
M. Of. nr. 374/3 iun. 2009aprobatâ prin L. nr. 196/2009

1 aprobată prin___L^nr_. 196/2009 374/3 iun. 2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

2 modificări p_nj__O.U.G. nr. 57/2015 ;M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice Tn anul 2016. prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscat-bugetare

; modifică ari. 2 alin. (!) şi (S) şi aii. 6

3 modificări prin O.U.G. nr. 135/2020 Of.'nr. 751/18jug^2020
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare

modifică. începând cu î sepi. 2020. nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru pensionari
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