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Referitor la:  propunerea legislativă intitulată, propunere legislativă pentru 

completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
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analizarea acestei inițiative legislative. 
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Ca urmare a Adresei dvs. nr. 5076/02.11.2022 înaintată de către Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din România, prin care ne solicitați propunerile/observațiile cu 
privire la completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (Bp 649/2022), vă învederăm opinia noastră asupra acestui subiect.  
 
Vă comunicăm că în opinia noastră modificările propuse sunt utile, completarea art. 30 
alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările 
și completările ulterioare, prin introducerea unei noi categorii de activități considerată 
„loc de muncă în condiții speciale", respectiv activitatea de intervenție pentru stingerea 
incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a 
bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență, desfășurată de personalul 
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență voluntare din subordinea 
consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor, precum și asimilarea stagiului 
de cotizare în condiții speciale de muncă perioada cuprinsă între data de 24 iulie 2006 
(data intrării în vigoare a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare) și data intrării în vigoare a 
prezentei legi, perioadă în care personalul serviciilor de urgență voluntare a desfășurat 
activitatea de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în 
alte situații de urgență. 
 
Având în vedere faptul că art. 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 77/2003 privind instituirea 
unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare 
în munţi, prevede că activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, 
asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei 
dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea 
accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară, activitatea fiind desfășurată de 



 

 

către salvatori montani, considerăm important introducerea în categoria de activități 
considerată „loc de muncă în condițiile speciale” și serviciile publice județene și locale 
Salvamont, respectiv asimilarea stagiului de cotizare în condițiile speciale de muncă 
perioada cuprinsă între data de 22 noiembrie 1996 (data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului nr. 1269/1996 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea accidentelor 
turistice și organizarea activității de salvare în munți, data de la care a început 
reorganizarea centrelor Salvamont din cadrul Consiliilor județene și locale Salvamont, în 
Servicii publice Salvamont cu personal angajat) și data intrării în vigoare a prezentei legi, 
perioadă în care personalul serviciilor publice județene și locale Salvamont a desfășurat 
activitatea de salvare în munți, cuprinzând patrularea preventivă, asigurarea 
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, 
acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului 
sau a bolnavului la prima unitate sanitară, activitatea fiind desfășurată de către salvatori 
montani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modificări legislative propuse la Legea NR. 263/2010  

Text 

inițial 

Propunere amendament Justificare 

  Art. I Completarea art. 30 alin. (1) , prin introducerea două noi 
litere, respectiv lit. j) și lit. k), cu următorul cuprins: 
 
,,j) activitatea de intervenție pentru stingerea incendiilor, 
salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a 
animalelor și  a bunurilor periclitate de incendii sau alte situații 
de urgență, desfășurată de personalul din cadrul serviciilor 
voluntare de urgență. 
k) activitatea de salvare in munți, ce cuprinde patrularea 
preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile 
SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului 
ajutor medical în caz de accidentare și transportarea 
accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară.” 
 
Art. II – (1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții 
speciale de muncă perioada cuprinsă între data de 24 iulie 
2006 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în care 
personalul serviciilor voluntare de urgență a desfășurat 
activitatea de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, 
acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor 
și bunurilor periclitate de incendii sau alte situații de urgență. 
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază , la cerere, și persoanele 
ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară 
datei intrării în vigoare a prezentei legi. 
(3) Drepturile de pensie  recalculate conform alin. (2) se acordă 
începând cu luna următoare celei in care a fost depusă 
solicitarea. 
 
Art. III – (1)  Este asimilată stagiului de cotizare în condiții 
speciale de muncă perioada cuprinsă între data de 22 
noiembrie 1996 și data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Vă comunicăm că în opinia noastră modificările 
propuse sunt utile, completarea art. 30 alin. (1) 
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare, prin introducerea unei noi categorii de 
activități considerată „loc de muncă în condiții 
speciale", respectiv activitatea de intervenție 
pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea 
primului ajutor și protecția persoanelor, a 
animalelor și a bunurilor periclitate de incendii 
sau în alte situații de urgență, desfășurată de 
personalul serviciilor publice comunitare pentru 
situații de urgență voluntare din subordinea 
consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și 
comunelor, precum și asimilarea stagiului de 
cotizare în condiții speciale de muncă perioada 
cuprinsă între data de 24 iulie 2006 (data intrării 
în vigoare a Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare) și data intrării în 
vigoare a prezentei legi, perioadă în care 
personalul serviciilor de urgență voluntare a 
desfășurat activitatea de intervenție pentru 
stingerea incendiilor, salvarea, acordarea 
primului ajutor și protecția persoanelor, a 
animalelor și a bunurilor periclitate de incendii 
sau în alte situații de urgență. 

Având în vedere faptul că art. 1 din Hotărârea 
Guvernului Nr. 77/2003 privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea accidentelor montane 



 

 

perioadă în care personalul serviciilor publice județene și locale 
Salvamont a desfășurat activitatea de salvare in munți, 
cuprinzând patrularea preventivă, asigurarea permanenței la 
punctele și refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei 
dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de 
accidentare și transportarea accidentatului sau a bolnavului la 
prima unitate sanitară. 
(2)  De prevederile alin.(1) beneficiază , la cerere, și persoanele 
ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară 
datei intrării în vigoare a prezentei legi 
(3) Drepturile de pensie  recalculate conform alin. (2) se acordă 
începând cu luna următoare celei în care a fost depusă 
solicitarea. 
 
 

şi organizarea activităţii de salvare în munţi, 
prevede că activitatea de salvare în munţi 
cuprinde patrularea preventivă, asigurarea 
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, 
căutarea persoanei dispărute, acordarea primului 
ajutor medical în caz de accidentare şi 
transportarea accidentatului sau a bolnavului la 
prima unitate sanitară, activitatea fiind 
desfășurată de către salvatori montani, 
considerăm important introducerea în categoria 
de activități considerată „loc de muncă în 
condițiile speciale” și serviciile publice județene și 
locale Salvamont, respectiv asimilarea stagiului 
de cotizare în condițiile speciale de muncă 
perioada cuprinsă între data de 22 noiembrie 
1996 (data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului nr. 1269/1996 pentru aprobarea 
Normelor privind prevenirea accidentelor 
turistice și organizarea activității de salvare în 
munți, data de la care a început reorganizarea 
centrelor Salvamont din cadrul Consiliilor 
județene și locale Salvamont, în Servicii publice 
Salvamont cu personal angajat) și data intrării în 
vigoare a prezentei legi, perioadă în care 
personalul serviciilor publice județene și locale 
Salvamont a desfășurat activitatea de salvare în 
munți, cuprinzând patrularea preventivă, 
asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile 
SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, 
acordarea primului ajutor medical în caz de 
accidentare şi transportarea accidentatului sau a 
bolnavului la prima unitate sanitară, activitatea 
fiind desfășurată de către salvatori montani. 
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