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√ Legea 197/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial 712/19.07.2021
→Legea nr. 263/2010 se modifică şi 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) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei
electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a
cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor
specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui."
2.La articolul 56 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i) pentru care reducerea
vârstei standard de pensionare este de 13 ani."
3.La articolul 56 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 30 de ani în locurile de muncă
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i)."
4.La articolul 562, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 562
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfăşurat
activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) şi i) beneficiază de pensie pentru limită
de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare
de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi."
→ Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

√ Legea 198/2021 pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, publicată in Monitorul Oficial 712/19.07.2021
→Articolul 54 din Legea nr. 304/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea
prevede altfel."
2.După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care
legea prevede altfel."
→La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în
apel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1316 din 30 decembrie 2020,
aprobată prin Legea nr. 85/2021.

√ Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 585/2021 privind modificarea şi
completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la
Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial
712/19.07.2021
→ Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului
muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:
"F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu
excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a
activităţii:
................................................................................................."
2.La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul
cuprins:

"c1) să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat
privat;"
→Obligaţia prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c1) din anexa la Ordinul ministrului muncii şi
solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la
art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

