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RAPORT

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a 
Guvernului nr,163/2020pentru completarea artl59 din Legea nr,263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor 
mdsuri in domeniul asigurdrii unor persoane in sistemul public de pensii

in conformitate cu prevederile ait.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru muncS, familie protecjle sociala, prin adresa nr. 
L609/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent ai Senatului, in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului, asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd 
a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea artl59 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, precum ft pentru adoptarea unor mdsuri in domeniul 
asigurdrii unor persoane in sistemul public de pensii, initiator Guvemul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionari, a stagiului de cotizare in 
sistemul public de pensii, necesar pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta, a 
unei pensii anticipate ori a unei pensii anticipate partial, pentru maxim 6 ani anteriori 
incheierii contractuiui de asigurare sociala.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia|a de capital transmite 

avizul cu nr. 570-FAVOR4BIL.
Comisia pentru comunicatii §i tehnologia informa^iei transmite avizul cu nr. 95-

FAVORABIL.
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari transmite avizul cu

nr. 279-FAVORABIL.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, 
reprezentanti ai Ministerului Muncii §i Protectiei Sociale.

Avand in vedere avizele favorabile si argumentele prezentate de reprezentantul 
Guvernului, in §edinta din 12 octombrie 2020, membrii Comisiei pentru muncS, familie §i 
protectie sociala au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere.

In consecinta, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportui de admitere §i proiectul de lege.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectui de lege face parte din categoria

legilor organice.
Proiectui de lege urmeaza a fi adoptat de Senat in calitate de primS Camera

sesizata.

Pre^edinte^ Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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