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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 și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul (1), după litera h) se introduce

o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) activitățile de producție, mentenanță și asimilate din

unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe

bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui,

pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea

procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și

extracției cărbunelui.”

2. La articolul 56 alineatul (1), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1)

lit. h) și i) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare

este de 13 ani.”

3. La articolul 56 alineatul (3), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin

30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h)

și i).”

4. La articolul 56

2

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 56

2

. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1)

lit. b), persoanele care au desfășurat activități dintre cele

prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) și i) beneficiază de pensie

pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de

pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin

25 de ani realizat în aceste activități.”

Art. II. — Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la

data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU 

București, 16 iulie 2021.

Nr. 197.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

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

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României  d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 16 iulie 2021.

Nr. 846.

�
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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

O R D I N

privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut

în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003

Având în vedere Referatul nr. 1.360 din 12.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. I. — Modelul-cadru al contractului individual de muncă,

prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității

sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

„F. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la

contractul individual de muncă, cu excepția

microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu

modificările și completările ulterioare, care vor completa

o scurtă caracterizare/descriere a activității:

.................................................................................................”

2. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o

nouă literă, litera c

1

), cu următorul cuprins:

„c

1

) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera

la un fond de pensii administrat privat;”.

Art. II. — Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c

1

) din anexa

la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de

muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar

persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul muncii și protecției sociale, 

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

București, 2 iulie 2021.

Nr. 585.
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Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și

Bărăști, din județul Olt, mai devreme de 5 ani de la data intrării

în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38

alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 6. — Garda Forestieră Râmnicu-Vâlcea, Regia

Națională a Pădurilor — Romsilva, Direcția Silvică Olt, Ocolul

Silvic Slatina și Compania Națională de Administrare a

Infrastructurii Rutiere — S.A. răspund de aplicarea prevederilor

prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 

Kelemen Hunor

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 14 iulie 2021.

Nr. 763.




