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RAPORT
asupraproiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr.10/2020pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensiipublic

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 
ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala, prin adresa nr. L63/2020, a 
fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportuiui, asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a 
Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii public, initiator Guvemul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile §i complet3rile ulterioare, urmarindu-se 
ca persoanele care au desfa§urat activita^i miniere, in subteran cel pu^in 50% din timpul normal de 
munca in luna respectiva, in domeniul prospec^iunii, explorarii, dezvoltarii, exploatSrii, 
prepararii/sau prelucrarii, concentrarii, conservarii §i mchiderii minelor, din cadrul unit^lilor de 
prospec^iuni §i explorari geologice, sa beneficieze de pensie pentru limits de varsta cu reducerea 
varstei stendaid de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel pu^in 20 de ani real izat in 
aceste activita^i.

Totodata, se propune asimilarea, ca stagiu de cotizare in condi^ii speciale de munca, a perioadei 
anterioare datei de 1 apiilie 2001, in care salaria^ii au desfa§urat activita^i miniere, in subteran, in 
domeniul prospec^iunii, explorarii, dezvoltarii, exploatarii, prepararii/prelucrarii, concentrarii, 
conservarii §i inchiderii minelor, din cadrul unitatilor de prospec^iuni §i explorari geologice, in 
locurile de munca incadrate conform legisla^iei anterioare in grupa I de munca.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic §i Social a analizat proiectul de lege §i 1-a avizat favorabil.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i pia^a de capital transmite 

avizul cu nr. 54-FAVORABIL.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minorita^i transmite 

avizul cu nr. 64-FAVORABIL.
Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale transmite un

aviz FAVORABIL.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, 
reprezentan^i ai Ministerul Muncii §i Protecliei Sociale §i ai Casei Nationale de Pensii 
Publice.

Avand in vedere argumentele prezentate de reprezentan^ii Guvernului cu privire 
la faptul ca, prin adoptarea acestui proiect de lege, se elimina o serie de inechitali, in §edinta 
din 25 februarie 2020, membrii Comisiei pentru munca, familie §i protec^ie sociala au 
hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere.
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in consecinja, Comisia pentru muncS, familie §i protectie sociala supune spre 
dezbatere adoptare, Plenului Senatului, raportu! de admitere §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

Proiectul de lege urmeaza a fi adoptat de Senat Tn calitate de prima Camera
sesizata.

Pre$edinte, Secretary

Senator Ion ROTARL Senator Floru 'Orel B0DOG
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