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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 pentru
completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul
asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, trimis Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu adresa
nr. PLx 666/2020 din 26 octombrie 2020, pentru dezbatere şi examinare
în fond.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,
OANA SILVIA ŢOIU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea
art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în
domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de
pensii

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. PLx 666/2020 din 26 octombrie 2020, cu dezbaterea în
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 pentru
completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în
domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 care stabileşte
cadrul legal pentru completarea, de către persoanele care nu au
calitatea de pensionar, a stagiului de cotizare în sistemul public de
pensii necesar pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă,
a unei pensii anticipate ori a unei pensii anticipate parţial, prin
încheierea unui contract de asigurare socială pentru perioade de
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timp de maximum 6 ani anteriori împlinirii vârstei standard de
pensionare.
De asemenea, se propune reglementarea, pentru situaţii
excepţionale, a utilizării informaţiilor existente în arhiva electronică,
creată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor
referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul
public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21
octombrie 2020.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.907/02.09.2020)
 avizul Consiliului Economic şi Social (nr.7901/27.09.2020)
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/601/3.11.2020).
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 9 martie
2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi,
din totalul de 22 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (8
abţineri).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3)
din Constituţia României,
republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit
prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului
Camerei
Deputaţilor,
adoptarea
proiectului
de
lege
cu
amendamente redate în anexa care face parte integrantă din
prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Oana Silvia Ţoiu

SECRETAR,
Eugen Neaţă

Întocmit,
Şef birou Lidia Vlădescu
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Nr.
crt.
1.

__

Text
adoptat de Senat
Titlul legii

Observaţii / amendamente

Motivare

Nemodificat

Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.163/2020 pentru
completarea art. 159 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, precum
şi pentru adoptarea unor
măsuri în domeniul asigurării
unor persoane în sistemul
public de pensii
2.

Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.163
din
24
septembrie
2020
pentru
completarea art. 159 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, precum

Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.163
din
24
septembrie
2020
pentru
completarea art. 159 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, precum
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Nr.
crt.

3.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

şi
pentru
adoptarea
unor
măsuri în domeniul asigurării
unor persoane în sistemul
public de pensii, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea
I,
nr.883
din
28
septembrie 2020.

şi
pentru
adoptarea
unor
măsuri în domeniul asigurării
unor persoane în sistemul
public de pensii, publicată în
Monitorul Oficial al României,
respectarea
Partea
I,
nr.883
din
28 Pentru
septembrie
2020,
cu exigențelor impuse de
normele de tehnică
următoarele modificări:
legislativă.
Autori: deputaţi Tudor Polak şi
Éva Andrea Csép

Nemodificat

Nemodificat

Art.I. - (1) Prin derogare de la Nemodificat
prevederile
din
Legea
nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
referitoare
la

Nemodificat

Titlul ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă pentru
completarea art. 159 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, precum
şi pentru adoptarea unor
măsuri în domeniul asigurării
unor persoane în sistemul
public de pensii

4.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

asigurarea în sistemul public de
pensii în baza unui contract de
asigurare, şi ale Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările
ulterioare,
referitoare
la
contribuabilii sistemului public
de pensii, persoanele care nu
au calitatea de pensionari pot
efectua plata contribuţiei de
asigurări
sociale
pentru
perioade de cel mult 6 ani
anteriori
lunii
încheierii
contractului de asigurare, în
care persoana nu a realizat
stagiu de cotizare sau stagiu
asimilat stagiului de cotizare în
sistemul public de pensii sau
într-un sistem de asigurări
sociale neintegrat acestuia, în
ţară, în statele membre ale
Uniunii Europene sau în alte
state cu care România aplică
instrumente
juridice
internaţionale
în
domeniul
securităţii sociale.
(2) Perioadele de timp pentru
care se poate încheia contractul
de asigurare socială şi efectua
plata contribuţiei de asigurări
sociale sunt cele cuprinse între
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

1. La articolul II, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.II. - (1) Până la data de 1
septembrie 2023, persoanele
prevăzute la art. I pot încheia
un contract de asigurare socială
în vederea obţinerii pensiei
pentru limită de vârstă, potrivit
modelului prevăzut în anexa
nr.1. Modelul actului adiţional la
contractul de asigurare socială
este prevăzut în anexa nr. 2.”

Corelare cu termenul
de prorogare a intrării
în vigoare a Legii nr.
127/2019
privind
sistemul public de
pensii.

data împlinirii vârstei de 18 ani
şi
data
împlinirii
vârstei
standard de pensionare.
(3)
Vârsta
standard
de
pensionare este prevăzută în
anexa nr. 5 la Legea nr.
263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.
5.

Art. II. - (1) Până la data de 1 Nemodificat
septembrie 2021, persoanele
prevăzute la art. I pot încheia
un contract de asigurare socială
în vederea obţinerii pensiei
pentru limită de vârstă, potrivit
modelului prevăzut în anexa
nr.1. Modelul actului adiţional la
contractul de asigurare socială
este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Contractul de asigurare
socială, prevăzut la alin. (1), se
încheie
între
persoana
interesată
sau,
după
caz,
tutorele,
curatorul
ori
mandatarul acesteia desemnat
prin procură specială şi casa
teritorială
de
pensii
competentă, în funcţie de
domiciliul
sau
reşedinţa

Autori: deputaţi Tudor Polak şi
Éva Andrea Csép
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

persoanei.
(3) La încheierea contractului
de asigurare socială, solicitantul
completează
o
declaraţie,
conform modelului prevăzut în
anexa nr. 3, din care să reiasă
că, în perioada înscrisă în
contractul de asigurare socială
pentru
care
se
solicită
asigurarea,
îndeplineşte
următoarele
condiţii
cumulative:
a) nu a avut calitatea de
asigurat în sistemul public de
pensii sau în alte sisteme
neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligaţia asigurării
în sistemul public de pensii;
c) la data încheierii contractului
de asigurare socială nu are
calitatea de pensionar.
6.
Art. III. - (1) Baza lunară de Nemodificat
calcul
al
contribuţiei
de
asigurări sociale o constituie
venitul lunar asigurat înscris în
contractul de asigurare socială
care nu poate fi mai mic decât
salariul de bază minim brut pe

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

ţară garantat în plată în vigoare
la data încheierii contractului de
asigurare socială.
(2) Contribuţia de asigurări
sociale datorată se calculează
prin aplicarea asupra bazei
lunare de
calcul
a
cotei
contribuţiei de asigurări sociale,
prevăzută la art. 138 lit. a) din
Legea
nr. 227/2015
privind
Codul fiscal, cu modificările şi
completările
ulterioare,
în
vigoare
la
data
încheierii
contractului
de
asigurare
socială.
(3) În cazul în care persoana
interesată solicită asigurarea în
sistemul public de pensii pentru
o fracţiune de lună, contractul
de asigurare socială se încheie
pentru lună întreagă, iar stagiul
de cotizare este aferent lunii
întregi.
(4) În situaţia prevăzută la
alin.(3), atunci când, în cadrul
unei luni, există o fracţiune de
lună de asigurare, realizată
conform legii, pentru acoperirea
perioadei
neasigurate
este
admisibilă
încheierea
contractului
de
asigurare
10

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

socială conform prevederilor
prezentei
ordonanţe
de
urgenţă, pentru întreaga lună.
(5) În situaţia prevăzută la
alin.(4),
la
determinarea
punctajului lunar utilizat la
calculul pensiei vor fi avute în
vedere
veniturile
asigurate,
cumulate.
7.
Art. IV. - (1) Perioadele pentru Nemodificat
care persoanele prevăzute la
art. I achită contribuţia de
asigurări sociale se consideră
stagiu de cotizare în sistemul
public.
(2) Venitul lunar asigurat la
care se achită contribuţia de
asigurări sociale se utilizează la
determinarea punctajului lunar
potrivit Legii nr. 263/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
şi
implicit
la
stabilirea cuantumului pensiei
din sistemul public de pensii.
(3)
Punctajul
lunar
se
calculează
prin
raportarea
venitului
lunar
asigurat,
prevăzut la alin. (2), la câştigul
salarial mediu brut din luna

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

2. La articolul V, alineatele
(1) şi (3) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art.V. – (1) Plata contribuţiei
de asigurări sociale datorate se
efectuează într-o singură tranşă
sau eşalonat, în tranşe lunare,
până la data de 31 august
2023.

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

încheierii
contractului
de
asigurare socială, comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
(4) Pentru lunile pentru care
Institutul Naţional de Statistică
încă nu a comunicat câştigul
salarial
mediu
brut
se
utilizează, pentru întreaga lună,
ultimul câştig salarial mediu
brut comunicat.
(5) Punctajul lunar calculat în
condiţiile alin. (3) şi (4) se
atribuie pentru fiecare lună
calendaristică
prevăzută
în
contractul de asigurare socială
pentru
care
s-a
achitat
contribuţia de asigurări sociale
prevăzută
de
prezenta
ordonanţă de urgenţă.
8.

Art. V. - (1) Plata contribuţiei Nemodificat
de asigurări sociale datorate se
efectuează într-o singură tranşă
sau eşalonat, în tranşe lunare,
până la data de 31 august
2021.

Corelare cu termenul
de prorogare a intrării
în vigoare a Legii nr.
12

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)
(2) Contractul de asigurare
socială
încheiat
conform
prezentei ordonanţe de urgenţă
îşi încetează aplicabilitatea la
data la care contribuţia de
asigurări sociale datorată este
achitată în întregime.

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

................................

127/2019
privind
sistemul public de
pensii.

(3) În situaţia în care la data de
31 august 2021 contribuţia de
asigurări sociale datorată nu
este achitată în întregime,
stagiul de cotizare se constituie
corespunzător plăţii efectuate.

(3) În situaţia în care la data de
31 august 2023 contribuţia de
asigurări sociale datorată nu Corelare
este achitată în întregime, modificările
stagiul de cotizare se constituie anterioare.
corespunzător plăţii efectuate.”

(4)
Plata
contribuţiei
de
asigurări sociale se efectuează
prin orice mijloc de plată
prevăzut de lege, inclusiv în
numerar, la casieria casei
teritoriale de pensii în raza
căreia
se
află
domiciliul
persoanei
interesate
sau
mandatarului
desemnat
de
aceasta prin procură specială.

Autori: deputaţi Tudor Polak şi
Éva Andrea Csép

cu
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

9.
Art. VI. - După alineatul (1) al Nemodificat
articolului
159
din
Legea
nr. 263/2010 privind
sistemul
unitar
de
pensii
publice,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 852 din
20
decembrie
2010,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se introduc două noi
alineate, alineatele (11) şi (12),
cu următorul cuprins:
"(11) În situaţii excepţionale,
determinate de distrugerea,
degradarea
sau
pierderea
carnetului de muncă, declarate
în condiţiile legii, angajatorii au
încetat activitatea şi/sau dacă
arhiva acestora nu mai poate fi
identificată,
perioadele
prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi
valorificate
pe
baza
informaţiilor, respectiv datelor
preluate
din
carnetele
de
muncă, existente în arhiva
electronică creată în temeiul
Hotărârii
Guvernului
nr. 1.768/2005
privind
preluarea din carnetele de
muncă a datelor referitoare la
perioadele de stagiu de cotizare

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

realizat în sistemul public de
pensii anterior datei de 1 aprilie
2001,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, dacă
informaţiile introduse în baza
de date, în cadrul activităţii de
preluare
din
carnetele
de
muncă, sunt identice cu cele
din
carnetele
de
muncă
scanate.
Arhiva
electronică
cuprinde atât datele preluate
din carnetele de muncă, cât şi
carnetele de muncă scanate.
(12)
Dispoziţiile
alin.
(11)
vizează situaţiile intervenite
ulterior
creării
arhivei
electronice."
10.
Art. VII. - Anexele nr. 1-3 fac Nemodificat
parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
(OUG nr.163/2020)

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

11.
Nemodificată

3. Anexa nr.1 se modifică şi La art.2 alin.(5) şi
art.5 alin.(3) a fost
va avea următorul cuprins:
modificate termenele,
Anexa nr.1 modificată este pentru corelare cu
modificările
redată la pag.17-18.
anterioare, respectiv
corelare cu termenul
de prorogare a intrării
Autori: deputaţi Tudor Polak şi
în vigoare a Legii nr.
Éva Andrea Csép
127/2019
privind
sistemul public de
pensii.

ANEXA nr.2

Nemodificată

Nemodificată

ANEXA nr.3

Nemodificată

Nemodificată

ANEXA nr.1
Art.2, alin.(5)
....................
(5)
Plata
contribuţiei
se
efectuează:
a) integral, într-o singură
tranşă - până la data de 31
august 2021;
b) în tranşe lunare - până la
data de 31 august 2021.
....................
Art.5, alin.(3)
(3) Durata contractului expiră
la data de 31 august 2021.
....................
12.
13.
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ANEXA nr. 1
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALĂ DE PENSII ............................
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
Nr. ........ din ziua ......... luna ................... anul .............
Încheiat între
Casa Teritorială de Pensii .........................., în calitate de asigurător, cu sediul
în localitatea ......................, str. ................. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. .....,
ap. ......, oficiul poştal ............., judeţul ............../sectorul............., denumită
în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, şi
Titular contract ................................................................ (numele şi
prenumele), CNP .............................................., sex ........ (M/F), data
naşterii ....................... (an/lună/zi), actul de identitate: ............. seria ........
nr.
.................,
adresa:
localitatea:
......................................,
str.
............................... nr. ......, bl. ......., sc. .............., et. …………....., ap.
................, oficiul poştal ..............................., judeţul/sectorul ...........,
telefonul ................., adresa de e-mail ..........................
- Art. 1
Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul
public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.
- Art. 2
(1) Venitul asigurat este de .......................... lei şi nu poate fi mai mic decât
valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data
încheierii prezentului contract de asigurare.
(2) Perioada/Perioadele de asigurare este/sunt:
anul .............., luna/lunile ........................., venit asigurat ...................... lei;
anul .............., luna/lunile ........................., venit asigurat ...................... lei;
.................................................................................................................
anul .............., luna/lunile ........................., venit asigurat ...................... lei.
(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale este de ............. % conform
reglementărilor în vigoare la data încheierii prezentului contract de asigurare.
(4) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de ........................
lei.
(5) Plata contribuţiei se efectuează:
a) integral, într-o singură tranşă - până la data de 31 august 2023;
b) în tranşe lunare - până la data de 31 august 2023.
(6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la
Trezoreria Statului, având ca titular Casa, este ........................................ .
(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria
Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
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- Art. 3
Obligaţiile Casei sunt următoarele:
a) valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de
cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială şi a venitului
asigurat care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
conform prezentului contract;
b) certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza
prezentului contract.
- Art. 4
Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:
a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la
art.2;
b) înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului
contract de asigurare socială;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând
termenul prevăzut în invitaţie.
- Art. 5
(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat
contribuţia de asigurări sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare socială, semnat de părţi, intră în vigoare la
data înregistrării acestuia la Casă.
(3) Durata contractului expiră la data de 31 august 2023.
(4) Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din iniţiativa
asiguratului şi produce efecte de la data înregistrării la Casă a solicitării rezilierii.
(5) În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere
pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte
de partea care o invocă.
(6) Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu
acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

Semnătura asiguratului,
........................................

Semnătura asigurătorului,
........................................
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