PRECIZĂRI REFERITOARE LA LEGEA NR.127/2019 PRIVIND
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii intră în vigoare la
data de 1 septembrie 2021, cu excepŃia:
-

art. 86 alin. (2) lit. a) – “valoarea punctului de pensie la data de 01

septembrie 2019 este de 1265 leI” -

care intră în vigoare la data de 1

septembrie 2019;
- art. 86 alin. (2) lit. b) – “valoarea punctului de pensie la data de 01
septembrie 2020 este de 1775 lei” -

care intră în vigoare la data de 1

septembrie 2020;
si a următoarelor articole care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării

prezentei legi în Monitorul Oficial al României, de la data de 12.07.2019 :
- art. 139 – “deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în
termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă”.
- art. 145 – “Comisia Centrală de ContestaŃii din cadrul CNPP, reglementată
prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, îşi continuă activitatea până la
soluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase
nesoluŃionate la data publicării prezentei legi”.
- art. 148 alin. (2) –“ În situaŃia în care dovada vechimii în muncă nu se poate
face cu carnetul de muncă în original, perioadele prevăzute la art. 13 lit. a) se
pot valorifica pe baza informaŃiilor existente în arhiva electronică creată în
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de
muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în
sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
art. 157 alin. (2) şi (5) – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului
alineat, pensiile stabilite conform legislaŃiei anterioare vor fi evaluate în
vederea recalculării prevăzută la alin. (1). Procedura de evaluare se stabileşte
prin ordin al ministrului muncii şi justiŃiei sociale, la propunerea CNPP, în
termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României.

