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LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I - 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 şi se completează după cum 
urmează:

1. La articolul 55, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alin. (3), cu următorul 
cuprins:

”(3) Pentru activitatea desfăşurată în fracţiuni de ani exprimate în luni de zile 
sau în zile, se aplică reducerea proporţional cu timpul lucrat.”

2. La articolul 85, după alineatul (2) se adaugă două noi alineate, alin. (3) şi alin. 
(4), cu următorul cuprins:

”(3) în cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar de cel puţin 
un an, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se 
diminuează cu 0,58% pentru fiecare lună, respectiv cu 7,0% pentru fiecare an 
de căsătorie care lipseşte din durata de 10 ani.

(4) Dispoziţiile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 
privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin 
Legea nr.196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică 
persoanelor prevăzute la alin. (3).”



3. La articolul 165, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 
aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, 
asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia-la- bugetul asigurărilor, 
sociale de stat.”

4. La articolul 165, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (I"*) şi alin. 
(1^), cu următorul cuprins;

"(1^) Venitul total lunar realizat brut sau net, după caz, prevăzut la alin. (1), se 

dovedeşte prin adeverinţă întocmită conform modelului prevăzut în anexa fa 

Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea 

operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data 

de 1 septembrie 2023, eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori 
sau alte persoane Juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

(1^) în situaţiile prevăzute la alin. (1) în care, pentru o anumită perioadă care 

constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar 

realizat, brut sau net, după caz, salariile prevăzute la alin. (1) care se utilizează 

pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în 

conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel;
a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.”

5. La articolul 165, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (4) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”{2) La determinarea punctajelor lunare potrivit alin. (1^), se au în vedere şi 
sporurile care au fost incluse în salariul brut şi au constituit bază de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau 

sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1^) sporul de vechime care se utilizează la 

stabilirea punctajelor lunare este următorul:



(4) Pentru perioada 1 aprilie 1992 -1 aprilie 2001, sporul de vechime care se 

utilizează la stabilirea punctajelor lunare este cei înscris în carnetul de muncă
sau dovedit cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau alte persoane 

juridice care au dreptui legal de a certifica aceste date."

6. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) La determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat 
care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de 

asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia nominală de 

asigurare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data de 1 ianuarie 

2018, respectiv baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale după data de 

1 ianuarie 2018.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada ulterioară datei de 1 

aprilie 2001, se utilizează venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de 

asigurare sau în contractul de asigurare socială.”

Art. II - (1) De prevederile art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul de 
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror 
drepturi de pensie au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se acordă începând cu 
luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Art. III - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepţia 

prevederilor art. 165 alin. (1^) din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care 

intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 
cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţiadin

României.
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Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 
respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţia României.
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