Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 9 septembrie 1998

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, lipsind dl Sorin Pantiş - ministru.
Participă ca invitat dl Alexandru Athanasiu, ministrul muncii şi protecţiei sociale.
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, preşedintele
comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
2. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.57/1992 privind
încadrarea în muncă a persoanelor handicapate;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor
veteranilor de război;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile
de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1992 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor;
7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.2/1995 privind pensionarea anticipată;
8. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor;

Lucrările şedinţei de comisie au început cu punctul 2 al ordinii de zi. Au fost dezbătute articolele
65 – 73 din proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.
La sosirea d-lui ministru Alexandru Athanasiu au fost întrerupte dezbaterile şi s-a trecut la
punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul ministru Athanasiu prezintă proiectul de Lege privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.
În introducere, dl ministru subliniază necesitatea adoptării unei noi legi a pensiilor,
actualul sistem de pensii prezentând o serie de vicii determinate de:
•= îmbătrânirea rapidă a populaţiei;
•= scăderea numărului de contribuabili datorită creşterii numărului persoanelor care
desfăşoară activităţi pe cont propriu, numărului mic de agricultori care se asigură,
scăderea vârstelor de pensionare, creşterea numărului de şomeri;
•= creşterea numărului de pensionari;
•= creşterea contribuţiei de asigurări sociale de la 14% la 25,5%;
•= erodarea nivelului pensiei reale;
•= deteriorarea raportului pensii – salarii;
•= aplatizarea pensiilor (în general au fost favorizate pensiile mici – pensiile pentru vechime
incompletă şi pensiile de invaliditate; dacă pensia totală a crescut de 206 ori, pensia
pentru vechime integrală a crescut de 196 ori, iar pensia pentru vechime incompletă de
213 ori);
•= inechitatea formulei de calcul a pensiilor;
•= creşterea semnificativă a evaziunii (întreprinderile cu capital de stat cer eşalonări de plăţi
sau nu plătesc obligaţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat);
•= administrarea şi conducerea sistemului actual.
Referindu-se la implicaţiile păstrării actualului sistem de pensii, dl ministru
concluzionează că acesta îngreunează creşterea economică şi va determina creşterea
contribuţiilor de la 25,5% la 51,5% în anul 2040.
În continuare, dl ministru prezintă principalele prevederi ale proiectului de lege privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale:
•= organizarea sistemului public de pensii, garantat de stat;
•= cuprinderea în sistemul public de pensii a prevederii referitoare la pensia de urmaş, în
sensul că de aceasta va putea beneficia oricare dintre soţi;
•= recorelarea pensiilor în plată;
•= creşterea treptată a vârstelor de pensionare pentru bărbaţi şi femei;
•= îmbunătăţirea indemnizaţiilor pentru persoanele cu incapacitate temporară de muncă.
Referitor la reducerea vârstei de pensionare, noul proiect de lege prevede:

•= în condiţii speciale de muncă – reducerea poate fi de până la 20 de ani;
•= în condiţii deosebite de muncă – reducerea poate fi de până la 8 ani;
•= pentru pensionare anticipată la cerere – reducerea poate fi de cel mult 5 ani.

În ceea ce priveşte formula de calcul a pensiei se are în vedere punctajul anual al
asiguratului şi valoarea anuală a punctului de pensie.
Noul proiect de lege cuprinde prevederi referitoare la prestaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. Se vor acorda indemnizaţii pentru
trecerea treptată în altă muncă, indemnizaţii pentru reducerea timpului de muncă şi indemnizaţii
pentru carantină.
Capitolul referitor la prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii
de muncă aduce aspecte noi în privinţa biletelor de tratament (gratuitate, durata tratamentului
stabilită pe categorii de afecţiuni).
Apare ideea nouă a recuperării capacităţii de muncă pentru pensionarii de invaliditate în
vederea reabilitării fizice şi profesionale, ceea ce se practică şi în străinătate.
Ajutorul de deces se va acorda în cuantum mărit.
Administrarea şi gestionarea sistemului public de asigurări sociale se face de către Casa
Naţională de Asigurări Sociale, subordonată Guvernului.
Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin Secţii sau Complete de Asigurări Sociale
organizate pe lângă tribunale şi curţi de apel.
În ceea ce priveşte implicaţiile pe termen lung ale reformei sistemului public de pensii, aplicarea
duce la o creştere a raportului contribuabili – pensionari, în primii ani, el începând să se
deterioreze începând cu anul 2016.
Dl ministru prezintă câteva exemple privind modul de calcul al pensiei – o analiză în paralel a
pensiei actuale şi a pensiei rezultate în conformitate cu noua lege, pensie ce este cu 5 – 15
procente mai mare.
În finalul prezentării, dl ministru răspunde întrebărilor puse de membrii comisiei.
În ultima parte a şedinţei s-a revenit la proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.
Plenul comisiei a hotărât suspendarea dezbaterilor la acest proiect de lege având în vedere faptul
că în curând (în termen de aproximativ o săptămână) Guvernul va trimite la Parlament un
material cuprinzând amendamente de fond, cât şi anexa cu funcţiile publice.

În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât următoarele:
1. Dezbaterea celorlalte puncte de pe ordinea zi (pct. 3 – 8) în următoarea şedinţă a
comisiei;
2. Să solicite plenului Camerei Deputaţilor aprobarea ca în perioada 14 – 30 septembrie
1998 comisia să lucreze 2 zile pe săptămână (marţi şi miercuri), având în vedere faptul că
în comisie se va dezbate proiectul de lege privind sistemul public de pensii, precum şi
faptul că pe agenda de lucru se află şi investiri în regim de urgenţă.

PREŞEDINTE
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

SECRETAR
TEODOR STANCA

