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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
A M E N D A M E N T E    P R O P U S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.10/2020 Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse/Observații/Autor 

Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 
 

  

2.   Articolul unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.10 din 4 februarie 2020 pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.93 din 7 februarie 
2020. 
 

  

3. Titlul Ordonanței 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ  

pentru completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
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4.  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 
completează după cum urmează: 
 

   

5.  1. La articolul 30, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiții speciale de muncă, prevăzut la 
alin.(1) lit.a), perioada anterioară datei de 
1 aprilie 2001 în care salariații au 
desfășurat activități miniere, în subteran, 
cel puțin 50% din timpul normal de 
muncă, în luna respectivă, în domeniul 
prospecțiunii, explorării, dezvoltării, 
exploatării, preparării/prelucrării, 
concentrării, conservării și închiderii 
minelor, din cadrul unităților de 
prospecțiuni și explorări geologice, în 
locurile de muncă încadrate conform 
legislației anterioare în grupa I de muncă.” 
 

   

6.  2. După articolul 56 se introduce un nou 
articol, articolul 561, cu următorul cuprins: 
„Art.561. - (1) Prin excepție de la 
prevederile art.55 alin.(1) lit.b) beneficiază 
de pensie pentru limită de vârstă, cu 
reducerea vârstei standard de pensionare 
cu 20 de ani, persoanele care au realizat un 
stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în 
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activități miniere, în subteran, în domeniul 
prospecțiunii, explorării, dezvoltării, 
exploatării, preparării sau prelucrării, 
concentrării, conservării și închiderii 
minelor, din cadrul unităților de 
prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta 
standard de pensionare redusă nu poate fi 
mai mică de 45 de ani. 
(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin.(1) 
poate fi constituit și din perioade prevăzute 
la art.30 alin.(1) lit.a), iar stagiul complet 
de cotizare utilizat la determinarea 
punctajului mediu anual pentru această 
categorie de persoane este de 20 de ani.” 
 

7.  Art.II. - (1) Persoanele înscrise la pensie în 
perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2018 
beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei 
în condițiile art.561 alin.(2) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) Drepturile de pensie recalculate conform 
alin.(1) se acordă de la data prevăzută de art.II 
alin.(2) din Legea nr.221/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.661 din 30 iulie 2018. 
(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea 
pensiei în condițiile art.561 alin.(2) din Legea 
nr.263/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, și persoanele ale căror drepturi de 
pensie s-au deschis în perioada de la 1 
octombrie 2018 până la data intrării în vigoare 
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a prezentei ordonanțe de urgență. 
(4) În situația persoanelor prevăzute la 
alin.(3), drepturile de pensie se revizuiesc cu 
respectarea dispozițiilor art.107 alin.(1)-(2) 
din Legea nr.263/2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

8.  Art.III. - Prin derogare de la prevederile 
art.179 alin.(1)-(3) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
cazul persoanelor prevăzute la art.II, 
eventualele debite care urmează a fi 
constituite în sarcina pensionarilor nu se 
recuperează. 
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