Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010

Art. 6. - (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul
legii:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă,
inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele
salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1)
pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit
Codului civil.
II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt
numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata
mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei
meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile
prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare
şomeri;
IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic
echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre
situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de
management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii
acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au
încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale,
care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile
legii;
CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurări sociale
Art. 121. - În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în
condiţiile prezentei legi, următoarele prestaţii:
a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru
asiguraţi şi pensionari;
b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi;
c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui
membru al familiei unuia dintre aceştia.
…
Art. 125. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de
ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile
ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul,
părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face
această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis
de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial
mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 126. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în
cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la
data decesului.

(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei
încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă
îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de
ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut
capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă
jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3).
Art. 127. - (1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui
anumit stagiu de cotizare.
Art. 128. - În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar
activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare,
reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau
prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi
neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de
casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
Art. 129. - (1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare
de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct.
I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul
decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul
decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct.
IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza
contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei
legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în
evidenţă.

Art. 130. - (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau
mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul
termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul
cuvenit la data decesului.

