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    Ţinând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice şi 
biotoxicologice depăşesc valorile/limitele admise pentru persoanele 
care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din 
industria de armament, conform legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001, iar aceste condiţii de muncă nu pot fi ameliorate prin 
modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este necesar 
ca aceste persoane să beneficieze 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. 
    Având în vedere că activităţile se desfăşoară cu un ridicat nivel 
al riscului, ceea ce impune, pe de o parte, un control riguros al 
riscului, iar, pe de altă parte, elaborarea unui program corespunzător 
de măsuri tehnico-organizatorice în scopul reducerii valorii globale a 
riscului şi încadrării acestuia în domeniul acceptabil,  
    ca urmare a evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională a reieşit că activităţile se desfăşoară cu un nivel de 
risc ridicat, contribuind la îmbolnăviri profesionale cu afectarea 
gravă a securităţii şi sănătăţii în muncă, ceea ce face imperios 
necesară adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare cu referire 
la reducerea vârstelor standard de pensionare. 
    Luând în considerare că angajaţii sunt expuşi la pulberi 
silicogene ceea ce determină afecţiuni respiratorii care nu le permite 
munca în astfel de medii, 
    având în vedere expunerea la zgomot, gaze şi vapori iritanţi cu 
consecinţe asupra stării de sănătate, respectiv disfuncţii 
respiratorii, hipertensiuni, 
    luând în considerare factorii de risc existenţi, precum şi lipsa 
măsurilor ce trebuie luate pentru eliminarea sau diminuarea acestora, 
    ţinând cont de necesitatea menţinerii forţei de muncă şi a 
locurilor de muncă din industria de armament, precum şi de importanţa 
strategică pentru securitatea naţională a industriei de armament, 
    prin neadoptarea ordonanţei de urgenţă pentru completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-ar crea grave diferenţe de 
tratament juridic dintre categoriile de asiguraţi în sistemul public 
în ceea ce priveşte recunoaşterea şi garantarea unor drepturi de 
asigurări sociale. 
    Având în vedere că măsura ce face obiectul prezentei ordonanţe de 
urgenţă face parte din categoria măsurilor ce vizează nu numai 
interesul general public, ci şi interesul naţional, 
    luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul 
general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a 
căror reglementare nu poate fi amânată, 



    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
    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 şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
    1. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o 
nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 
    "g) activităţile referitoare la fabricarea, manipularea, 
transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, 
pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie 
a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a 
celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; 
fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă 
în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu 
caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în 
care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin 
în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor 
încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a 
explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a 
elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau 
incendiare." 
 
    2. La articolul 30, după alineatul (4^1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins: 
    "(4^2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale 
de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care 
salariaţii au desfăşurat activităţile dintre cele prevăzute la alin. 
(1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei 
anterioare în grupa I de muncă." 
 
    3. După articolul 56^1 se introduce un nou articol, articolul 
56^2, cu următorul cuprins: 
    "ART. 56^2 
    (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) 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. 
    (2)  Pentru persoanele care au desfăşurat activităţile prevăzute 
la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani." 
 
 
 
    ART. II 
    (1)  De prevederile art. 30 alin. (4^2) şi art. 56^2 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale 
căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 



    (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă 
începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea. 
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