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Latest news in the labor law field 
 
Noutăți în domeniul dreptului muncii 

  

The Law no. 76/04.04.2022 supplementing Article 
106 of Law no. 263/2010 on the unified public pension 
system was published in the Official Gazette no. 333 
of April 5, 2022. 

 Ordinul nr. 76/04.04.2022 pentru completarea art. 
106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice a fost publicat în Monitorul Oficial 
nr. 333 din 5 aprilie 2022.  

  

As it was previously provided by law, the decision of 
the territorial pension office is communicated to the 
person who applied for retirement within 5 days of 
the date of issue.  

 Conform prevederilor deja existente în lege, decizia 
casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care 
a depus cererea de pensionare în termen de 5 zile de 
la data emiterii.  

  

According to the new legal provisions, within term 
mentioned above, the issuing territorial pension 
office shall also inform the employer of the decision 
on the retirement request of an employee (in case of 
reaching the retirement age, early retirement, partial 
early retirement or invalidity retirement) - previously, 
such a communication obligation was provided only in 
relation to the retirement applicants themselves. 

 Conform noilor prevederi legale, în termenul 
menționat mai sus, oficiul teritorial de pensii 
emitent va comunica și angajatorului decizia 
privind cererea de pensionare a unui angajat (în caz 
de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare 
anticipată, pensionare anticipată parțială sau 
pensionare în caz de invaliditate) - anterior, o astfel 
de obligație de comunicare era stabilită numai față 
de persoanele care solicitau pensionarea. 
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The information to be communicated to the 
employers shall include the name and surname of the 
employee, the type of retirement decision and the 
date of its issue. 

 Informațiile care trebuie comunicate angajatorilor 
includ numele și prenumele salariatului, tipul 
deciziei de pensionare și data emiterii acesteia. 

  

***  ***   

The Order no. 366/25.03.2022 for determining the 
indexed nominal value of a meal voucher for the first 
semester of 2022 was published in the Official 
Gazette no. 328 of April 4, 2022. 

 Ordinul nr. 366/25.03.2022 pentru stabilirea valorii 
nominale indexate a unui tichet de masă pentru 
semestrul I al anului 2022 a fost publicat în 
Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022.  

  

According to the new legal provisions, for the first 
semester of 2022, starting from April 2022, the 
nominal value of a meal ticket, established according 
to the special legal framework and methodological 
norms in this field, may not exceed the amount of 
RON 20.17 (approx. EUR 4). 

 Potrivit noilor prevederi legale, pentru primul 
semestru al anului 2022, începând cu luna aprilie 
2022, valoarea nominală a unui tichet de masă, 
stabilită conform cadrului legal special și normelor 
metodologice în domeniu, nu poate depăși suma de 
20,17 lei (aprox. 4 EUR). 

  

The nominal value established according to the above 
shall also apply for the first 2 months of the second 
semester of 2022, i.e. August 2022 and September 
2022. 

 Valoarea nominală stabilită conform celor de mai 
sus se aplică și pentru primele 2 luni din semestrul 
II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 
2022. 
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