LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016
pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2016
Forma actualizata valabila la data de : 16 aprilie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 noiembrie 2016
pana la data selectata
Parlamentul României adopt prezenta lege.
ART. I
Articolul 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, se completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate,
alineatele (3^1) i (3^2), cu urm torul cuprins:
"(3^1) Dovada vechimii în munc în grupa I i/sau a II-a de
munc realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu
carnetul de munc întocmit cu respectarea prevederilor
Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munc.
(3^2) În situaia în care perioadele de vechime în munc
realizate în grupa I i/sau a II-a de munc nu sunt înregistrate
în carnetul de munc sau înregistrarea acestor perioade este
efectuat incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face
cu adeverine eliberate de ctre angajatori sau deintorii
legali de arhive."
2. Dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate,
alineatele (5) - (7), cu urmtorul cuprins:
"(5) Prin documente verificabile se înelege: actul
administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe
superioare de munc sau, în lipsa acestuia, actul administrativ
privind încadrarea locurilor de munc /activit!"ilor/categoriilor
profesionale în grupe superioare de munc#; contractul individual
de munc$; contractul colectiv de munc%; decizii interne; act
administrativ de modificare a locului de munc& sau a sarcinilor
de serviciu; extras din statele de plat' din care s( rezulte
sec)ia/atelierul/locul de munc*, precum +i orice alte documente
justificative.

(6) În situaia în care exist suspiciuni cu privire la
legalitatea încadr rii activitii în grupele I i/sau a II-a de
munc, angajatorii sau orice ali dein tori legali de arhive
sunt obliga i s pun la dispozi ia Casei Naionale de Pensii
Publice i/sau a caselor teritoriale de pensii, dup caz, la
solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1
aprilie 2001 pe baza crora s-au eliberat adeverinele care
atest încadrarea persoanelor în fostele grupe I i/sau a II-a
de munc, în vederea verificrii respectrii legislaiei în
domeniu.
(7) În situaia în care, ca urmare a verificrilor prevzute
la alin. (6), se constat înclcri ale legislaiei privind
încadrarea în grupe superioare de munc sau nu sunt prezentate
documentele care au stat la baza eliber!rii adeverin"elor,
perioadele respective sunt valorificate ca vechime în
munc#/stagiu de cotizare în condi$ii normale de munc%."
ART. II
Prezenta lege intr& în vigoare la 30 de zile de la data
public'rii în Monitorul Oficial al României.
Aceast( lege a fost adoptat) de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 *i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu+ia României, republicat,.
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