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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 2 

şi a Anexei nr. 3 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Anexei 

nr. 2 şi a Anexei nr. 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (b418/22.06.2022), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D783/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată şi art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea anexelor nr. 2 

şi 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul completării listelor 

de locuri de muncă în condiţii speciale cu noi locuri de muncă, în 

scopul înlăturării unor inechităţi.
Prin obiectul său de reglementare, potrivit art. 73 alin. (3) lit. p) 

din Constituţia României, republicata, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, iar în aplicarea art. 75 

alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.



2. Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor 

legislative preconizate.
3. Semnalăm că Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare Consiliului Legislativ, cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022, 
propunerea legislativă nr. b418 din 23.06.2022, care cuprinde şi 
intervenţii asupra Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care a fost 

emis avizul favorabil cu observaţii şi propuneri nr. 842/18.07.2022.
Pentru sistematizare legislativă şi promovarea unor soluţii 

unitare este recomandată dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 

legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.
în plus. Secretarul General al Senatului a transmis spre avizare 

Consiliului Legislativ, cu adresa nr. 
propunerea legislativă nr. 
intervenţii asupra Legii nr, 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, similare cu cele 

vizate de prezentul proiect. Această propunere se află în curs de 

avizare.

XXXV/3496/18.07.2022, 
b449 din 29.06.2022, care cuprinde

Faţă de acest aspect, este necesară analizarea continuării 

procedurii legislativă cu privire la prezentul proiect.
4. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 

bugetului asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea unei 

informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin. (1) 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. Din redactarea Expunerii de motive nu reiese ca soluţiile 

preconizate să fi fost precedate de o temeinică fundamentare, luându- 

se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român 

şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, aşa cum 

prevede art, 6 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000.
De asemenea, semnalăm că Expunerea de motive nu respectă 

structura instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art. 31 

din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, neprezentând în mod sistematizat şi clar motivul emiterii 

actului normativ, în special, insuficienţele şi neconcordanţele 

reglementărilor în vigoare, principiile de bază şi finalitatea 

reglementării propuse, cu evidenţierea elementelor noi. în plus, nu 

există referiri la impactul socioeconomic, la impactul asupra 

sistemului juridic, cu sublinierea implicaţiilor asupra legislaţiei în 

vigoare şi nici Ia consultările derulate în vederea elaborării prezentei
prepuneri.

în ceea ce priveşte modalitate de redactare a instrumentului de 

motivare, în vederea respectării art. 32 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulăm 

următoarele observaţii:
a) semnalăm utilizarea unor termeni care nu au accepţiune 

Juridică ori a unor formulări care nu sunt adecvate stilului normativ, 
indicând cu titlu de exemplu următoarele: .^Comisiei interministeriale'", 
„lista locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale să fie completată 

cu alte tipuri de locuri de muncă, în care unele persoane şi-au 

desfăşurat activitate în condiţii speciale, precum .... cocserie: maşina de 

şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a 

colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi 

semicocs, scoaterea uşilor 

desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare, ..., precum şi 

altele/’, „S.C. Mittal Steel S.A., la vremea respectivă". Precizăm că

sfărâmare şi expediere, activitatea

prin prezentul proiect se urmăreşte completarea listei locurilor de 

muncă încadrate în condiţii speciale atât pentru „Societatea 

Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A.” cât şi „în cazul Societăţii 

Comerciale Combinatul Siderurgic Reşiţa, localitatea Reşiţa”;
b) în cuprinsul instrumentului de prezentare se foloseşte 

sintagma „societăţi comerciale”, or pentru respectarea terminologiei 

actuale a Legii nr. 31/1990 privind societăţile, în acord cu 

terminologia Codului civil şi cu prevederile art. 77 din Legea 

nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr, 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, ar fi trebuit folosită sintagma „societăţi 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare”. Recomandăm indicarea denumirilor actuale 

ale respectivelor societăţi, denumirea din avizul pentru îndeplinirea 

procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003
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urmând să fie menţionat între paranteze. Observaţia este valabilă în 

mod corespunzător şi pentru pct.2 şi 3 din proiect;
c) de asemenea, semnalăm utilizarea unor exprimări 

impersonale, precum „li s-a cerut”, „au obţinut” ori ..avizul a fost 

făcut”;
d) pentru actele normative la care se face referire, este 

obligatorie indicarea numărului şi a celorlalte elemente de identificare, 
iar la prima menţionare în text se va preciza şi titlul acestora; astfel, cu 

titlu de exemplu, referirea la „Legea nr. 226/2006” ori „Legii nr. 226” 

se va face la „Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de 

muncă în condiţii speciale”, iar sintagma „Legii nr. 19/2000 Legea 

sistemului public de pensii” se va înlocui cu sintagma „Legii 

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale”;
e) referirea la activităţile desfăşurate în locurile de muncă 

încadrate în condiţii speciale, va viza fie doar menţionarea poziţiilor 

din lista de la anexa nr. 2, fie atât menţionarea poziţiilor din listă cât şi 
enumerarea activităţilor cuprinse la respectivele poziţii, şi nu o redare 

trunchiată a acestora.
Faţă de aspectele semnalate supra. recomandăm revederea 

instrumentului de prezentare.
6. La titlu, pentru redarea acestuia într-un stil propriu normativ, 

sintagma „Anexei nr. 2 şi a Anexei nr. 3 din” va fi înlocuită cu 

sintagma „anexelor nr.2 şi 3 la”.
7. Din acelaşi considerent, partea introductivă a articolului 

unic va fi redată sub forma;
„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 modifică după cum urmează:”.
8. La pct.l, la partea dispozitivă, termenul „Anexa” va fi redat 

cu literă iniţială mică.
Observaţia este valabilă şi pentru situaţia similară de la pct. 2 şi 3.
De asemenea, pentru supleţea normei, nu trebuie menţionat titlul 

anexei care se modifică, observaţie pe care o reiterăm şi pentru situaţia 

similară de la pct. 3.
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La textul preconizat pentru pct. 20 din anexa nr. 2 la Legea 

nr. 263/2010, pentru claritatea şi predictibilitatea normei, 
recomandăm revederea şi reformularea ori detalierea termenului 

„expediere”, neînţelegându-se care sunt activităţile care sunt incluse în 

această noţiune.
9. La pct. 2 partea dispozitivă, pentru supleţea normei, 

sintagma „punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins” va fi 
înlocuită cu sintagma corectă „nr.crt. 25 şi 50 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins”.
în continuare, urmează să se redea, în tabel, punctele supuse 

modificării.
Referitor la soluţia juridică preconizată pentru nr.crt. 25 din 

anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, semnalăm necesitatea reanalizării 

acesteia, pentru următoarele motive:
-Pentru Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara - S.A., 

localitatea Hunedoara, se urmăreşte reglementarea unui număr mai 

mare de activităţi care se desfăşoară în locuri de muncă încadrate în
condiţii speciale $i care se doreşte a fi atribuite avizului de încadrare
în locuri de muncă în condiţii speciale emis sub nr. 18/22.12.2004.
prin care se certifică îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de 

încadrare în condiţii speciale a anumitor locuri de muncă specificate în 

acesta, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 1025/2003;
-Deşi procedura încadrării unor locuri de muncă în condiţii 

speciale a fost supusă unor condiţii şi termene prevăzute prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, iniţiatorii intenţionează, astfel 

cum rezultă si din Expunerea de motive, suplimentarea locurilor deja
avizate cu alte activităţi si locuri de muncă din sectoare care, la data
evaluării Dosarului nr.20/5683 din 7.06.2004 al unităţii sus-mentionate
în vederea emiterii avizului, nu mai erau în funcţiune, acestea fiind 

stabilite prin asimilare cu sectoarele de la Combinatul siderurgic de la 

Galaţi.
Or, încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale a avut ca 

temei raţiuni asemănătoare divizării activităţii în grupele I şi a Il-a de 

muncă, raţiuni ce ţineau de gradul de solicitare, precum şi de factorii 
de risc prezenţi şi expunerea la aceştia. Totuşi, în urma aplicării 

metodologiilor de încadrare stabilite prin hotărârea Guvernului mai 

sus amintită, nu s-a realizat o suprapunere perfectă între locurile de
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muncă încadrate anterior Legii nr. 19/2000 în grupele I şi a Il-a de 

muncă şi cele încadrate ulterior în condiţii speciale ori deosebite. 
Astfel, unele activităţi şi unităţi care anterior se regăseau în grupa I de 

muncă au fost încadrate în activităţi si unităti în care se desfăşoară
9 9 9 9

activitatea în condiţii speciale, în timp ce altele au fost încadrate în 

condiţii deosebite, dacă au îndeplinit condiţiile stabilite de art. 2 din 

Hotărârea Guvernului nr. 261/2001.
La data de 30 iunie 2005 s-a încheiat procesul de avizare pentru 

nominalizarea locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi
încadrate în condiţii speciale. Reînnoirea avizelor de încadrare a fost 

permisă doar atunci când, pe baza măsurilor adoptate de angajator, nu 

a fost posibilă normalizarea condiţiilor de muncă. In acest sens s-a 

pronunţat si Curtea Constituţională, care prin Decizia nr. 901/202L la
pct. 22 a precizat că: Jocurile de muncă înfiinţate după încheierea 

procedurii reglementate de Hotărârea Guvernului nr. }.025/2003 nu 

mai pot întruni, în mod obiectiv, aceleaşi criterii care au determinat, 
potrivit legislaţiei anterioare, încadrarea în condiţii speciale de 

muncă în grupa 1 a unor activităţi care nu beneficiau de o protecţie 

suficientă a salariaţilor împotriva riscurilor implicate de desfăşurarea 

respectivelor activităţi/'.
A

In plus pentru evitarea încălcării principiul neretroactivităţii legii 

instituit de art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, 
recomandăm eliminarea pct. 2 din proiect.

Observaţia este valabilă în mod corespunzător şi pentru soluţia 

juridică preconizată la actualul pct. 3 din proiect.

p. PREŞEpfp
\ X

Florin lORDACHE-

Bucureşti
Nr. 866 /22.07.2022
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t^2i>EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 645/10 sep. 2003H.G. nr. 1025/2003
Hotărâre privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii 
speciale

1 modificări prin H.G. nr. 2280/2004
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de 
încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004 modifică art. 16; 
completează anexa nr. î
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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. 1/2014-M. Of. nr. 260/9 apr. 2014))

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

z modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 !M. Of. nr. 891/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgentă 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

modifica art. 3 alin. (i) lit.j). art. 7. art. 27 
alin. (1) Ut. c) şi e). art. 27 alin. (3), art. 33, 
art. 34. art. 35 alin. (]), art. 37, an. 39, art. 
40, art. 42. art. 44. art. 48 alin. (1). art. 98 
alin. (3). art. 129 alin. (1) Ut. c), art. }75; 
introduce Ut. d) la ari. 6 alin. (1) pct. I; 

abrogă art. 6 alin. (1) pct. VI, art. J1 alin. 
(5), (6) şi (7), art. 31 alin. (9). art. 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 urgentă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgentă 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

M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstitutionalitate 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). tn măsura în care se aplică şi 
consilierilor de conturi

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 
neconstitutionalitate 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

suspenda pentiv o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 196 Ut. j) (termenul se 
împlineşte la data de 23 iunie 2012), după 
care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) 
din Constituţia 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, art. 155

7 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 
neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „în raport cu vârsta, confonn 
tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin.
0)

8 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 iM. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010până la 1 febniarie 2013 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
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9 modificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentnj punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 abrogă, la dala de J 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 dispoziţiile ari. 151 alin. (2) sunt 
constituţionale în măsura in care seDecizia nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea interpretează că nesoluţionarea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice contestaţiilor şi necomunicarea în termenul 

legal a hotărârilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respectiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Senn'ciului 
Român de Informaţii nu împiedică accesul 
la Justiţie.

11 modificări prin O.U.G. nr. 1/2013 M. Of. nr. 53/23 ian. 2013 modifică art. 102 alin. (2) - (4). art. 170: 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. (2_1) la art. 102:

stabileşte valoarea punctului de pensie 
pentru 2013

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
M. Of. nr. 93/14 feb. 2013aprobată prin L. nr. 3/2013

i2imodificări 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. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

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

13 modificări prin 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

L. nr. 3/2013 aprobă O.U.G. nr. 1/2013

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. art. 76, art. 104 alin. (3) 
Ut. a), ari. 196 lit.j); 
abrogă art. 3 alin. (l) Ut. s)

is 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 în 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 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013L. nr. 380/2013
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 ai1. 55 alin. (1)

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

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

L. nr. 192/2015 introduce art. J69 1

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

L. nr. 325/2015 modifică art. 30 alin. (2)

20 modificări prin M. Of. nr. 986/31 dec. 2015O.U.G. nr. 65/2015 introduce alin. (!_J) şi (I_2) la art. 29
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 406/30 mai 2016aprobată prin L. nr. 108/2016

21 modificări prin 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

L. nr. 108/2016 aprobă O.U.G. nr. 65/2015

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

M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 modijică art. 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 modijică art. 56 alin. (5). art. 57 alin. (3)

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

modijică art. 109 alin. (!)

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

abrogă art. 188

27 modificări prin L.nr. 144/2017 
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 modifică art. 65 alin. (5)

28 completat prin L. nr. 160/2017 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce alin. (7) la art. 102. alin. (3_l) la 
ari. 170

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

M. Of. nr. 908/20 nov. 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

modifica ari. 114 alin. (1) lit. b). c), e), f) şi 
h), art. 115, ari. Î18 aîm.(]) partea 
introductivă, art. 118 alin. (2):

introduce lit. e) la art. 1Î8 alin. (1). alin. 
(ÎJ)şi(l_2)laart}18:

abroga 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 ”
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31 modificări prin O.U.G. nr. 103/2017 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 modifîcd ari. 3 alin. (J) Ut. a), ari. 3 alin.
(1) Ui. c). e) şi f). ari. 3 alin. (1) Ui. I), ari. 4 
alin. (2), ari. 6 alin. (I) pct. / Ui. a) şi d). 
ari. 6 alin. (!) pci. IV, ari. 6 alin. (2). ari. 7 
alin. (I) şi (3), ari. 10. ari. II, ari. 13. ari. 
15 alin. (2) şi (3). ari. 17 alin. (I), an. 18. 
ari. 20 alin. (2). an. 23, an. 27. an. 31, ari. 
32. an. 33, an. 36. an. 37 alin. (I), an. 39, 
ari. 40. ari. 41, ari. 42. ari. 44. ari. 45. ari. 
50, ari. 52, ari. 55 alin. (l) Ui. b), ari. 55 
alin. (I) Ui. b) denumirea primei coloane a 
tabelului nr. 2. ari. 55 alin. (2), ari. 60 alin. 
(3). an. 62 alin. (3), ari. 65 alin. (3), ari. 68 
alin. (1) partea inlroductivâ, ari. 68 alin.
(2) . ari. 70, an. 71 alin. (I)-(3). (6) şi (9). 
ari. 75. ari. 78 alin. (I) şi (2), ari. 79 alin. 
(2). ari. 80. ari. 81 alin. (3). an. 86 alin.
(2). an. 87, an. 88. an. 92. an. 95 alin. (I), 
ari. 96 alin. (2) şi (3). ari. 97 alin. (I) Ut. 
b). ari. 98 alin. (3). ari. 99 alin. (3). ari.
100. ari. 103 alin. (2) şi (3), ari. 104 alin. 
(2), an. 104 alin. (3) Ut. a), an. 105, an.
106 alin. (I) şi (4). ari. 107 alin. (1) şi (3), 
ari. 109, ari. 110, ari. 111 alin. (1) şi (3), 
ari. 112. an. 113 alin. (3), ari. 116. ari.
117. ari. 119. ari. 122 alin. (5) şi (6), ari. 
129 alin. (I) partea introductiva şi Ut. c), 
titlul cap. VI. art. 131 alin. (8), titlul 
secliunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1). (5), 
(6). (8) şi (10). ari. 134 alin. (2). art. 136 
alin. (1) şi (2). titlul secţiunii a 2~a a cap.
VI, art. 138 Ut. h). e), l). m)şio), ari. 139 
partea introductiva şi Ut. a), b) şi j), art.
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). art. 153 Ut. 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). ari. 175, art. 179. ari. 181. 
ari. 182. art. 184 alin. (1). an. 185. aii. 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 ari. 3 alin. (1), 
alin. (3) la art. 12. alin. (3_1) la art. 15. 
alin. (3_1) şi (3J) la an. 20, alin. (2) - (5) 
la art. 51. alin. (l_l) la ari. 68. alin. (4) la 
art. 77, alin. (11) la art. 33. Ut. d_l) la art. 
139, art. 162 1. art. 185 I, art. 192 l;

abrogă art. 3 alin. (1) Ut. b). art. 3 alin.
(1) Ut. i). art. 3 alin. (1) Ut. q), an. 3 alin.
(2) , art. 6 alin. (!) pct. 1 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). an. 29 alin. 
(2). art. 30 alin. (1) Ut. c). art. 34, art. 35. 
art. 38, art. 43. ari. 46. art. 48. art. 49 alin.
(1) Ut. g), art. 54, art. 62 alin. (2). art. 65 
alin. (2). art. 98 alin. (4) şi (5), art. 99 alin.
(2) . an. 101, art. 103 alin. (5), art. 128. ari. 
129 alin. (I) Ut. a), art. 132. art. 135, ari. 
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), ari. !40 alin. (3), ari. J4J alin. (3). ari. 
144 Hi. a)-J). h) şij)-p), ari. J45 alin. (!) Ut. 
h) şi c). ari. 148 alin. (2). ari. 153 îit.f) şi 
j), ari. 159 alin. (2). ari. 160 alin. (2). ari. 
162 alin. (6), ari. 163 alin. (4). ari. J67. 
ori. J72 alin. (3). ari. 177, ari. 184 alin.
(2). an. 186. anexa nr. 6

32 modificări prin 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

O.U.G. nr. 116/2017 modifică ari. 36;
abrogă ari. 51 alin. (4) şi (5), ari. 68 alin.

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

33 modificări prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018O.U.G. nr. 18/2018
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 ari. 3 alin. (!) lit. a), e), f) şip). 
aii. 6 alin. (!) pcl. JV. ari. 7 alin. (I). ari.
11 alin. (I), ari. 27 alin. (!) Ut. a), an. 36. 
ari. 45 alin. (!), aii. 107 alin. (2), an. 118 
alin. (I_2):M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce alin. (I_l) la ari. 45, alin. (2_I) 
la ari. 96. alin. (!_}) la ari. 107

3« modificări prin L. nr. 177/2018 iM. 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. U. G. 
nr.103/2017 şi modifică ari. 51 alin. (2) şi 
(3), an. 109 alin. (1) lit. a), an. 109 alin. 
(5) şi (6), an. 131 alin. (8), an. 133 alin. 
(!) şi (5). aii. 179 alin. (3), aii. 181 alin. 
(3f an. 192J alin. (2):

introduce alin. (3_l) la aii. 51. art. 130_1 
şi art. 130_2. alin. (9) la art. 131, lit. k) şi I) 
la aii. 153;

abrogă an. 80 alin. (3), an. 114 alin. (3). 
art. 153 lit.f), i)şij). aii. 179 alin. (10)

35imodificări 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 lil.h) tabelul nr. 2. art. 56; 
introduce art. 169 2

36imodificări 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

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 an. 5S 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma ..preexistent calitâlii de asigurat"

39 modificări prin IM. 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

L. nr. 13/2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică ari. 29 alin. (1_I) şi
OJ)

*>0 completat prin M. Of. nr. 30/10 ian. 2019L. nr. 23/2019
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 lit.j _1) la art. JJ4 alin. (1)

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

abrogă art. 102 si art. 149 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) lit. a), care intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b). care intră în vigoare ia 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.

«abrogat prin M. Of. nr. 563/9 iul. 2019L. nr. 127/2019 la data de 1 septembrie 2021
Lege privind sistemul public de pensii

Prezenta lege intră in 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.

<3 modificări prin M. Of. nr. 587/17 iui. 2019L. nr. 135/2019
Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 56 alin.(l) lit. a)

*4 modificări prin L. nr. 215/2019 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 18 lit. a) şi art. 55 alin. (1) lit.
o)

<5 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

« 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 
constituponală. 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, pentiv prima oară, a 
condiţiilor de vârstă legală de pensionare 
şi stagiu complet de cotizare prevăzute de 
Legea nr. 263/2010.
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‘^7 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

iutroduce lii. g) la avi. 30 alia. (1). alin. 
(4_2) la an. 30. avt. 56_2

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

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

modifică 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 sistemui unitar de pensii publice

modifică art. 105 alin. (J); 
introduce Ut. h) la art. 30 alin. (1). alin. 

(4_3) la art. 30, Ut. d) la art. 56 alin. (]), 
Ut. d) la art. 56 alin. (2), Ut. d) la art. 56 
alin. (3)

50 modificări prin M. Of. nr. 832/1 Osep. 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 ari. 65 alin. (5)

61 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 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 in sistemul public de pensii

aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2021

O.U.G. nr. 163/2020 introduce alin. (J_l) şi (1_2) la ari. 159

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

53imodificări 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 modificări prin L. nr. 279/2020 IM. 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

modifică art. 65 alin. (5)

56 modificări prin L. nr. 289/2020 iM. 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. (J) Ut. g)

57 modificări prin 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

■L. nr. 297/2020 modifică anexa nr. 2
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se modificări prin M. Of. nr. 168/18 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

O.U.G. nr. 8/2021 abrogă L. nr. 265/2010 la data de J 
septembrie 2025

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.G. nr. 10/2020

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

introduce alin. (2_]) la art. 107

61 modificări prin M. 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

L.nr. 168/2021 aprobă cu modificări O.V.G. nr. J65/2020

62 modificări prin M. Of. nr. 712/19 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 197/2021 modifică an. 56 alin. (]) Ut. d). art. 56 alin. 
(5) Ut. d) şi art. 56_2 alin. (l): 
introduce Ut. i) la art. 50 alin. (])

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

aprobată prin L. nr. 99/2022

O.U.G. nr. 94/2021 modifică art. 29 alin. (J_J) şi (l_2). ari. 58. 
art. 76 alin. (5)

M. Of. nr. 374/15 apr. 2022

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

introduce alin. (7)-(l2) la aii. J09

65 admisă excepţie D.C.C. nr. 670/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021
Decizia nr. 670 din 19 octombrie 2021 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, cu referire la pensiile 
pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care 
au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite 
anterior acestei date

.sintagma „la înscrierea iniţială lapen.sie" 
din cuprinsul art. 170 alin. (5) în măsura 
în care beneficiază de indicele de corecţie 
prevăzut de art. 170 şi titularii pensiilor 
pentni limită de vârstă care au fost stabilite 
după l ianuarie 2011 şi care au fost 
transformate din pensii anticipate parţiale 
stabilite anterior acestei date

66 completat prin M. Of. nr. 315/31 mar. 2022L. nr. 74/2022
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (4_4) la art. 50

67 completat prin L. nr. 76/2022 M. Of. nr. 333/5 apr. 2022
Lege pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (5) la ari. 106
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68 modificări prin L. nr. 99/2022 M. Of. nr. 374/15 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.U.G. tv. 94/202]

69 modificări prin M. Of. nr. 411/29 apr. 2022
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L. nr. 119/2022 modifică art. 65 alin. (5)

70 modificări prin iM. Of. nr. 527/27 mai 2022L. nr. 161/2022
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică ari. 65 alin. (5)
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