
Legea nr. 262 din 7 Noiembrie 2008 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 

din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat 

Publicata in Monitorul oficial 767din 14 Noiembrie 2008. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

ART. I 

Alineatele (5) si (6) ale articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 

privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 

asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 

din 7 februarie 2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile 

ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

“(5) Cererile prevazute la alin. (3) se solutioneaza in termenul prevazut la art. 86 din 

Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile modificate 

acordandu-se prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu 

modificarile si completarile ulterioare, de la data platii drepturilor recalculate, stabilita 

potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescriptie, calculat 

incepand cu luna inregistrarii cererii. 

(6) Pentru persoanele care depun cererea prevazuta la alin. (3) dupa 5 ani de la data 

platii drepturilor recalculate, stabilita potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi 

recalculate se acorda potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile 

si completarile ulterioare.” 

ART. II 

De prevederile art. I beneficiaza si persoanele care au inregistrat cereri de recalculare 

a pensiei, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea 

pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, 

aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile ulterioare, in perioada 

1 martie 2008 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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Bucuresti, 7 noiembrie 2008. 
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