
LEGE nr. 218 din 27 octombrie 2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008  

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ART. I 

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

drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

    1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "Art. 12. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 

provin din: 

    a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi, majorări pentru 

plata cu întârziere a contribuţiilor, precum şi din alte 

venituri, potrivit legii; 

    b) transferuri nerambursabile de la bugetul de stat pentru 

echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se 

aprobă prin legile bugetare anuale." 

    2. După articolul 78^1 se introduce un nou articol, articolul 

78^2, cu următorul cuprins: 

    "Art. 78^2. - (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în 

locuri încadrate în grupe superioare de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi cei 

care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în 

condiţii speciale sau deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare 

după această dată, beneficiază de majorarea punctajelor realizate 

în perioadele respective, după cum urmează: 

    a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi 

în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în 

condiţii speciale, potrivit legislaţiei în vigoare după această 

dată; 

    b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi 

în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri 

încadrate în condiţii deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare 

după această dată. 

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţiile în 

care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se 

utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 

3." 

    3. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 

165^1, cu următorul cuprins: 

    "Art. 165^1. - (1) Pensionarii sistemului public ale căror 

drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi 



în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, precum şi cei 

care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în 

condiţii speciale sau deosebite şi ale căror drepturi de pensie 

au fost stabilite potrivit legislaţiei în vigoare după această 

dată beneficiază de o creştere a punctajelor realizate în aceste 

perioade, după cum urmează: 

    a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi 

în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în 

condiţii speciale, potrivit legislaţiei în vigoare după această 

dată; 

    b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi 

în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri 

încadrate în condiţii deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare 

după această dată. 

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, 

la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind 

recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul 

sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări 

prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, pentru 

determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat un alt stagiu 

complet de cotizare decât cel prevăzut de legislaţia pensiilor în 

vigoare la data înscrierii la pensie. 

    ART. II 

    Recalcularea pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare 

a prezentei legi se efectuează, din oficiu, de către Casa 

Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi se 

acordă beneficiarilor începând cu data de 1 ianuarie 2009. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată. 

 

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

                                EUGEN NICOLICEA 

 

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

                               DORU IOAN TĂRĂCILĂ 

 

    Bucureşti, 27 octombrie 2008. 

    Nr. 218. 

 

 


