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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 
 

 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată:  Doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU, ministru al Muncii și 
Protecției Sociale 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 27/07/2020 
Obiectul întrebării: Numărul pensiilor exportate din și în România din alte 
state membre ale Uniunii Europene și extracomunitare. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
În relațiile dintre România și statele membre ale Uniunii Europene sunt în 
vigoare din 1 mai 2020 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii 
de punere în aplicare a Regulanentului (CE) nr. 883/2004. 

Aceste regulamente referitoare la coordonarea sistemelor de securitate 
socială au drept scop principal evitarea pierderii drepturilor de securitate 
socială ale lucrătorilor migranți care se deplasează în interiorul Uniunii 
Europene.  

În aceeași materie, România și Republica Moldova au semnat un Acord 
bilateral în anul 2011. 

O Rețea de informare reciprocă privind protecția socială (Mutual 
Information System on Social Protection – MISSOC) pune la dispoziția 
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cetățenilor interesați informații detaliate, comparabile și actualizate periodic 
cu privire la sitemele naționale de protecție socială din 23 de țări (28 de 
state ale UE plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). 

În condițiile unei mobilități sporite a forței de muncă, în care România este 
printre cele 32 de state cel mai mare exportator de brațe de muncă, circa 6 
milioane de cetățeni români apți de muncă (sau circa 1/3 din ansamblul 
corpului social al țării) prestând peste hotare, este firesc ca subiectul 
exportului sau importului drepturilor de pesie să provoace un viu interes 
printre români. Mai ales că majoritatea dintre ei au prestat parțial în 
România și parțial peste hotare. În aceeași situație sunt și cetățenii români 
originari din Republica Moldova care s-au stabilit în interiorul României și 
au prestat sau încă prestează în țara noastră. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. O statistică la zi a persoanelor care și-au exportat pensiile din 
România în alte state, respectiv al persoanelor care și-au importat 
pensiile din alte state în România. 

2. Ce dificultăți întâmpină cetățenii și instituțiile statului român în cazul 
importului sau exportului pensiliilor în și din țara noastră. 

3. Ce acțiuni întreprinde ministerul pe care îl conduceți în ralațiile 
bilaterale cu alte state membre ale UE sau extracomunitare pentru 
facilitarea importului sau exportului pensiilor cetățenilor români. 
 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile 
de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




