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Obiectull întrebării:Calcularea dreptului
d
la pensie
p

Stimată doamnă
d
miniistru,
Înn cadrul audiiențelor săpttămânale, am
m primit la cabinetul
c
parrlamentar diin Tulcea unn pensionar carre a ridicat o problemă extrem
e
de grravă, referitooare la inechhitatea moduului de calculare a
pensiilor..
Înn data de 29.07.2020 dom
mnul Costel Popa a făcuut o petiție căătre Casa Naațională de Pensii
P
Publice din
d România pentru a priimi un răspuuns competennt cu privire la problemaa sesizată de el.
Înn fapt, domn
nul Popa a ieșit la pensie în 7.12.22016, în tem
meiul deciziiei de pensionare
nr.136965/28.12.2016, cu o penssie de 1356 de
d lei. Domnnul Popa meenționează că
c un coleg care
c
a
muncit pe aceeași fu
uncție a ieșitt la pensie în
î 2020 cu o pensie de 2527 de leii, deși a lucrat în
aceleași condiții
c
și pee aceeași funncție.

Desigur, astfel de diferențe inexplicabile sunt foarte răspândite, iar necesitatea identificării
unei soluții unitare devine din ce în ce mai stringentă.
Din păcate, deși au trecut peste 30 de zile de la momentul în care domnul Popa a înregistrat petiția la Casa Națională de Pensii Publice, nici până în acest moment nu a primit un
răspuns.
În aceste condiții, atașez prezentei întrebări și petiția dânsului, cu rugămintea de a-mi
răspunde la următoarele întrebări:
1. De ce a există o diferență atât de mare cu privire la cuantumul pensiei celor doi actuali
funcționari?
2. Ce măsuri aveți în vedere pentru e rectifica problema sesizată?
3. Din punct de vedere sistemic, ce măsuri aveți în vedere pentru corectarea tuturor greșelilor de
calcul a pensiilor?

Vă mulţumesc!

Deputat Lucian-Eduard Simion
TULCEA

Solicit răspuns scris.
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