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6 lalomita
În atentia viitorilor pensionari, , '
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De la 1 aprilie a iQtratin vigoare Legea 49/9 martie 2010
privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor
sociale, lege care modifica unele articole din Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale.
Astfel, Legea 49/2010 vine cu anumite modificari in

privinta termenului de depunere a cererii de pensionare
pentru limita de vârsta, care va fi cu 30 de zile
calendaristice inainte de data pensionarii, de indeplinirea
conditiilor de pensionare prevazute de lege. Pâna acum,
cererea se putea depune dupa indeplinirea conditiilor de
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Depun~reacereriide
pensionare'pentrulimita
devârstasevadepune

cu30,'dezileÎnainte
pensionare, neexistând un astfel de termen limitativ.
În cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au

fost depuse cu depasirea termenului, drepturile de pensie
se vor plati de I~ d~ta depunerii cererii, in cazul pensiei
pentru limita de'vârsta, de la data depunerii cererii, dar nu
inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul pensiei
anticipate si al pensiei anticipate partial.
De asemenea, in cazul celor din domeniul privat, pâna

acum inceta contractul de munca de drept in conditiile in
care se prime~ decizia de,pensionare. În acest moment,
inceteaza contractul de munca de drept, conform Codului
Muncii, in conditiile in care se indeplinesc cumulativ cele
doua conditii: vârsta standard si stagiul minim de cotizare.
La fel si la functionarii publici, este modificat articolul din
legea 188 prin care raporturile de serviciu inceteaza când
sunt indeplinite cele doua conditii. Acest lucru duce la
încetarea contractelor de munca, la emiterea deciziilor de
pensionare si la crearea locurilor de munca pentru tineri.
Bineînteles ca în sistemul privat exista si posibilitatea ca cel
care s-a pensionat sa lucre~eîn continuare, dar numai pe
baza unui nou contract de munca.(L.M.)

Trup~I, neÎnsufletit al
unuibarbatdisp~rut,
a fostgasitÎnrâul

lalomita
Joi, 29 aprilie,in jurul orJ. 13.30, dupa o

saptamâna de la data disparitiei,barbatul
a fost vazut de câtiva oameni in albia
râului lalomita,la aproximativ3 kmin aval
de loculunde a câzut in apa, agatat de
un bustean. Tnurma apeluluiprimitprin
numarul unic 112, echipajul de salvatoride
la Detasamentul Urzicenial Inspectoratului
pentru Situatiide Urgenta .Barbu Catargiu'
al judetului lalomitas-a deplasat la locul
indicat, cu barca din dotare, fiindrecuperat
astfel trupul barbatului.

Barbatul, in vârsta de 66 de ani, nu a mai
fost de gasit din data de 22 aprilie,când,
pe malul stâng al râului lalomita,pe raza
comunei Ion Roata, s-au descoperit caruta
sicalulacestuia. , '.
Tntrucâtde banuia câ barbatul ar fi

cazut in apele râului lalom~a,inca din
ziua respectivaacesta a fostcautatde .

profesionistii in situatii de urgenta.
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