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În şedinţa din 23 mai 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul 

competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 12 în dosarul 

nr.10/2016, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, a 

stabilit că: 

I. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 

art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16 şi art. 18 din Hotărârea 

Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a 

locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv, art. 1 – art. 4, art. 7 – art. 9, art. 13 alin. (4) şi art. 131 din 

Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor 

de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu este deschisă calea unei acţiuni în constatare de 

drept comun a condiţiilor deosebite de muncă în care angajaţii şi-au 

desfăşurat activitatea după data de 1 aprilie 2001 şi nici a acţiunii în 

obligare a angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii, 

atunci când aceştia din urmă nu au obţinut sau, după caz, nu au reînnoit 

avizele pentru încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii. 

II. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) 

şi (2), art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de 

muncă în condiţii speciale, raportate la prevederile art. 2- art.6, art. 9, art. 13 şi 

art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile 

de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 30 alin. (1) 

lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea 

ce priveşte condiţiile speciale, acest tip de acţiuni nu sunt deschise, atunci 

când nu sunt întrunite condiţiile cumulative privind înscrierea activităţii şi 

a unităţii angajatoare în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 226/2006 şi, 

respectiv, în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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