
LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015 

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

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015  

Data intrarii in vigoare : 10 iulie 2015 

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    După articolul 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 169^1, cu următorul cuprins: 

    "Art. 169^1. - (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost 

stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri 

de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 

aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii 

speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după 

cum urmează: 

    a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I 

de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale; 

    b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa 

a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. 

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior 

datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea 

punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea 

Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin 

Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de 

prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele 

realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001. 

    (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până 

la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma 

aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile 

complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii. 

    (4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual 

mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data 

recalculării. 

    (5) Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data 

de 1 ianuarie 2016. 

    (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 

ianuarie 2016." 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 

76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

    Bucureşti, 7 iulie 2015. 

    Nr. 192. 


