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Obiectul: Promisiunile nerespectate, nasc dezechilibre grave, iremediabile în domeniul 

pensiilor publice 

Conform proiectului de Lege al pensiilor, aprobat de Guvernul în exercițiu, la propunerea 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pensiile românilor trebuiau modificate, crescător, 

etapizat, respectiv de la punctul de pensie de 1.775 lei în 2020, la 1.875 lei în anul 2021, 

începând chiar cu 1 septembrie 2021. Dezamăgitor, acest lucru nu s-a concretizat! 

Doamna Ministru, cu o indiferență totală față de pensionarii nevoiași și fără un minim efort 

pentru cunoașterea situației critice cu care se confrunta această categorie socială, ați decis să 

recurgeți la un gest nu tocmai confortabil, instituind un mecanism de plată, diferit, în totalitate, 

de cel promis în proiectul de lege actual. 

Văzând cele întâmplate, nu pot să nu îmi ridic, în mod serios, semne de întrebare în ceea ce 

privește modul dumneavoastră de lucru, ca echipă, în asigurarea unui trai decent tuturor 

A/PSD/625/06.09.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.2227A/06.09.2021



pensionarilor, care, la fel ca toate categoriile sociale, au de suferit în urma luării deciziilor 

nefericite în „redresarea” economiei țării. 

Prin urmare, dată fiind actuala modalitate de plată a pensiilor, aleasă de către cabinetul 

întregului Guvern, nu pot să nu întreb: 

1. Aveți în vedere acțiuni concrete de sprijin pentru pensionari, cu efect imediat pentru 

restabilirea bunăstării acestora, astfel încât să nu simtă dezechilibrul creat în gestionarea 

corectă a fondurilor acestui domeniu? 

2. Creșterile preconizate pentru anul 2022, în materie de pensii, vor fi aplicate conform 

proiectului de lege, sau vor fi înlăturate cu aceeași indiferență specifică anului 2021? 

 

Cu respect, solicit răspuns scris. 

 

Vă mulțumesc!                                       

 

 

 

                                                                                                                       Deputat PSD, 

                                                                                                                    MIHAI WEBER 




