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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 13 iunie 2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind dl Marian Sârbu � ministrul muncii
şi solidarităţii sociale.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:

Începând cu ora 9, comisia va avea ca invitată pe dna Doris Bartnett, deputat SPD,
preşedintele Comisiei pentru muncă din Bundestag - Germania

FOND

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.41/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale � P.L. nr.208/2000

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2000 pentru
modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale � P.L. nr.565/2000

3. Propunere legislativă privind acordarea de locuinţe de serviciu tinerilor instituţionalizaţi care
au împlinit vârsta de 18 ani şi sunt proveniţi din orfelinate şi case de copii, precum şi
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.35/1997 privind măsuri de stimulare a
persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ � P.L. nr.145/2001

AVIZARE

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 privind organizarea
cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală � P.L. nr.321/2001

În deschiderea şedinţei, dna preşedinte Smaranda Dobrescu a prezentat delegaţia condusă
de dna Doris Bartnett - deputat SPD, preşedintele Comisiei pentru muncă din Bundestag �
Germania, arătând că tema discuţiilor va fi sistemul de pensii în Germania, comparativ cu
sistemul de pensii românesc.

Dna Doris Bartnett, referindu-se la modul de finanţare al pensiilor în Germania, afirmă că
a fost necesară impunerea unei taxe pentru sistemul de pensii de care poate uzita numai Guvernul
Federal. Domnia sa arată că în comparaţie cu anul 1998, cănd fondul pentru pensii era de aprox.
19 miliarde mărci, în prezent s-a redus la aprox.18 miliarde mărci. La ora actuală se doreşte
menţinerea pensiilor la un nivel de 70% din salariul mediu, care reprezintă un nivel ridicat deşi
estimările arată că în următorii 30 de ani nivelul pensiilor ar putea să scadă la 67,8% din salariul
mediu. Pentru a evita această reducere trebuie încurajaţi oamenii să încheie şi alte contracte de
asigurare particulare într-un procent de 4% din venitul brut, iar aceste patru procente reprezintă
contribuţia proprie plus contribuţia statului. O categorie importantă a persoanelor asigurate o
reprezintă mamele care au în îngrijire 1, 2 sau mai mulţi copii. O mamă cu 2 copii beneficiază
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anual de un ajutor bănesc de 20 mii de mărci. Referitor la procentul de 4% reprezentând
asigurarea particulară (contribuţie proprie plus contribuţia statului), în situaţia mamei cu 2 copii,
acesta înseamnă aprox.80 mărci economii, din partea statului primind 300 mărci. Această sumă
este acordată pentru creşterea unui singur copil, într-un an o mamă beneficiind de 1020 de mărci.
Cu ajutorul acestei subvenţii din partea statului familia reuşeşte să economisească mai mult decât
cei 80 mărci, dar trebuie să aibă o  contribuţie proprie, respectiv 12 mărci pe lună.

În legătură cu pensia de urmaş, soţia supravieţuitoare beneficiază de 60% din pensia
soţului, pe lângă pensia proprie, dacă este cazul. Dacă vârsta soţiei supravieţuitoare este  sub 40
de ani, aceasta va primi 55% din pensia soţului, iar daca aceasta are copii, beneficiază de o
pensie suplimentară pentru un copil � 2 pensii pe an şi pentru fiecare copil în plus � câte o pensie
suplimentară pe an., ajungând astfel la o pensie mai mare de 55%.

Prin copii mamele îşi asigură, într-un fel, bătrâneţea. Este vorba şi de o politică de
încurajare a natalităţii, considerându-se vechime în muncă timpul destinat creşterii şi îngrijirii
copilului. În cazul unei colaborări în paralel cu creşterea copilului mama are avantajul de a primi
un venit mai mare până la împlinirea vârstei de 10 ani de către copil. O mamă cu 3 copii care nu
a lucrat niciodată va primi totuşi o pensie lunară de 600 mărci.

În continuare, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a făcut o scurtă prezentare a
sistemului public de pensii românesc. Domnia sa arată că un muncitor susţine 1,5 pensionari, iar
din cauza acestui raport dezavantajos contribuţia s-a triplat, reprezentând 38,5% din salariu, din
care 2/3 plătite de angajator şi 1/3 de către angajat. Pensia medie nu este mai mare de 38,5%  din
salariul mediu, iar datele vorbesc despre un sistem în criză dat fiind faptul că nu se colectează
contribuţia în totalitate, ci doar 80%, fiind necesare transferuri de la bugetul de stat în fiecare an
(cam 1,5% din PIB).

Reforma sistemului de pensii se face de la 1 aprilie 2001, urmărindu-se 3 aspecte:
1. O formulă de calcul a pensiei echitabilă care să ia în considerare întreaga perioadă de

contribuţie încercându-se o legătură directă între pensie şi contribuţie;
2. Vârsta de pensionare să crească la 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi

în timp de 13 ani;
3. Descurajarea pensionărilor anticipate.
Aceste măsuri se confruntă cu mari oponenţe din partea unor segmente ale populaţiei

reprezentată de confederaţii sindicale care au introdus cerinţe noi în afara prevederilor cu care au
fost de acord anul trecut, cerând în special revenirea la vechea vârstă de pensionare.

Având în vedere că peste câţiva ani pensia medie va ajunge la un procent de 20% dacă
gradul de ocupare nu va creşte vizibil, comisia lucrează la sistemul fondurilor universale de
pensii. Doamna preşedinte apreciază că de un mare interes, în vederea viitoarei colaborări, o
reprezintă varianta care urmăreşte modelul german cu principiile sale de bază care să poată fi
aplicate şi în România.

Doamna deputat Paula Ivănescu doreşte o clarificare în ceea ce priveşte caracterul
contribuţiei de 4% în sensul provenienţei acesteia.

Doamna Bartnett arată că este vorba de o asigurare particulară, benevolă.
Domnul deputat Adrian Mărăcineanu întreabă dacă în sistemul german există locuri de

muncă încadrate în condiţii deosebite, care să dea posibilitatea angajaţilor la o eventuală
pensionare anticipată.

Doamna Bartnett arată că nu există locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, dar
există posibilitatea pensionării anticipate numai după împlinirea vârstei de 60 de ani atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi, dar cu o penalizare de 18% care se menţine până la sfârşitul vieţii.
Înainte de această vârstă, singura posibilitate de pensionare este aceea din motive medicale.

Dl deputat Emil Crişan întreabă dacă în afară de ajutorul de şomaj există şi o altă formă
de ajutor social şi dacă, în Germania, există şi pensie minimă garantată de stat.

Dna Bartnett, referitor la prima întrebare a d-lui Crişan. afirmă că ajutorul social se
acordă după perioada de şomaj şi reprezintă 50% din ultimul salariu. Interesul general este ca
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aceste persoane să se întoarcă pe piaţa muncii pentru a evita munca la negru tocmai pentru faptul
că o altă posibilitate de pensionare înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani nu există. În ceea ce
priveşte pensia minimă garantată de stat � aceasta nu există.

În încheiere, dna preşedinte Smaranda Dobrescu mulţumeşte delegaţiei pentru
amabilitatea de a participa la lucrările comisiei, exprimându-şi speranţa într-o viitoare colaborare
fructuoasă cu reprezentanţii Bundestagului.

În continuarea lucrărilor comisiei s-a trecut la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea
de zi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.41/2000 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2000
pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale au fost discutate şi aprobate în forma prezentată cu unanimitate de voturi.

Dezbaterea propunerii legislative privind acordarea de locuinţe de serviciu tinerilor
instituţionalizaţi care au împlinit vârsta de 18 ani şi sunt proveniţi din orfelinate şi case de copii,
precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.35/1997 privind măsuri de
stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor
de învăţământ a fost amânată.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 privind
organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, cu care comisia a fost
sesizată în vederea avizării, a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu un amendament, cu unanimitate
de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU         ION MÎNZÎNĂ
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