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 Incheiat astăzi 25.06.1997, cu ocazia şedinţei de comisie. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - ministru. 
 În şedinţa de astăzi, 25.06.1997, domnul Alexandru Athanasiu - Ministrul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, a prezentat în plenul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor principiile de bază ale “Legii pensiilor”, proiect ce urmează să fie înaintat în aceste zile 
Guvernului, pentru aprobare. 
 Dialogul s-a axat pe principalele prevederi ale iniţiativei guvernamentale raferitoare la: 
- mărirea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani pentru femei şi bărbaţi, devenind efectivă în 
anul 2028 pentru femei şi 2017 pentru bărbaţi; 
- vechimea contribuţiei de 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi; 
- contribuţia la sistemul asigurărilor sociale se va suporta în proporţie de 2/3 de angajator şi 1/3 de 
angajat, fixându-se anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale; 
- calculul pensiilor pe baza unui punctaj care are în vedere raportul venitului mediu net faţă de 
salariul mediu net pe economie; 
- influenţa grupelor de muncă actuale (I şi II) se va reflecta numai în cuantumul pensiei; 
- pensiile actuale vor fi recalculate în beneficiul pensionarilor; 
- aplicarea efectivă a noii legi va începe din anul 1999. 
 Membrii comisiei au cerut lămuririle necesare şi au sugerat îmbunătăţiri pentru unele 
prevederi, având în vedere experienţa lor din activitatea în circumscripţia electorală. Domnul 
ministru Alexandru Athanasiu a luat act de această solicitare şi va opera clarificările şi modificările 
necesare. 
 Discuţia în premieră pe un proiect de lege ce urmează a fi înaintat executivului spre 
aprobare, reprezintă o iniţiativă demnă de urmat şi de alte ministere, asigurându-se nu numai 
transparenţa necesară, dar şi posibilitatea de îmbunătăţire a unor decizii guvernamentale. 
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