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Obiectul întrebării: 

Domnule Prim-ministru, 

România a pierdut 3,7 milioane de locuitori din 1990 până astăzi și va mai pierde încă pe 

atât, până în anul 2050, dacă nu vom adopta măsuri eficiente pentru încetinirea declinului 

demografic. Potrivit unui raport ONU, în perioada 2017 – 2050, populația României va scădea 

cu 17%1. Acest declin este confirmat și de datele Institutului Național de Statistică (INS) care 

demonstrează faptul că, pe an ce trece, rămânem din ce în ce mai puțini în România. În 2017, de 

exemplu, în țara noastră s-au înregistrat cu 69.279 mai multe decese decât nașteri. În 2016, au 

fost înregistrate cu 54.316 mai multe decese decât nașteri, iar în 2015 a fost aproximativ la fel.   

Consecințele declinului populației din ultimii 30 de ani, deteriorarea alarmantă a 

structurii pe vârste a populației, regresul și menținerea fertilității la valori inferioare celei care 

asigură înlocuirea generațiilor în timp (2 copii la o femeie) conturează, fără echivoc, continuarea 

degradării populației țării ca dimensiune și parametri majori ai evoluției în deceniile următoare, 

depopularea urmând să capete proporții dramatice (țara noastră se plasa printre țările cu gradul 

cel mai ridicat de depopulare în Europa încă de la mijlocul anilor 2000-2010)2. Acest fenomen va 

afecta în mod dramatic dezvoltarea economică a țării în anii următori, deoarece populația aptă de 

muncă se va reduce cu 44% până în anul 2060, conform altor estimări furnizate de (INS). Relația 
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2 Vasile Ghetău (Profesor ASE), Locul populației într-o strategie națională de dezvoltare economică și socială a 

României, sursa: contributors.ro. 
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dintre numărul și structura populației cu cifrele privind dezvoltarea economică a unui stat este 

foarte strânsă, iar Guvernul pe care îl conduceți nu a reușit să identifice resurse nici măcar pentru 

majorarea indemnizației de creștere a copilului pentru a spori natalitatea și a reduce declinul.   

Domnule Prim-ministru, 

Familia ar trebui tratată ca o prioritate a politicii sociale a statului. Sprijinul pentru 

familie ar trebui considerat o parte integrantă și extrem de importantă a tuturor programelor 

implementate de orice guvern de azi înainte, cu implicarea fondurilor Uniunii Europene. Un pact 

pentru sprijinirea familiilor tinere din România ar trebui elaborat și asumat de către toată clasa 

politică, iar acesta să reflecte atât acțiuni la nivel național, cât și local. Nu este necesar să 

așteptăm (deși trebuie să ne străduim să o facem) ca politica familială să fie inclusă în mod 

corespunzător și suficient în politica Uniunii Europene. Acest lucru trebuie asigurat de guvernul 

român, direcționând fondurile statului, fondurile UE din anii următori, într-o măsură mai mare, la 

punerea în aplicare a unor politici pro-familie. Comitetul Economic și Social European 

recomandă ca dimensiunea familială să fie luată în considerare în toate domeniile politice 

europene, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă în practică. Ar trebui ca dumneavoastră și 

miniștrii pe care îi conduceți să stabiliți cât mai curând posibil o strategie pentru a susține în mod 

eficient politica demografică a României în perspectiva financiară a viitorului buget. Drama 

situației țării noastre constă în faptul că în ultimii ani a existat o convergență a două fapte care 

vor avea un impact extrem de negativ asupra demografiei în viitor: o rată de fertilitate foarte 

scăzută și un trend migraționist în rândul tinerilor tot mai mare. Rata mortalității, cea mai mare 

din UE după Bulgaria: 1.530 de decese la 100.000 de locuitori, contribuie și ea la scăderea 

populației din țara noastră. În ultimii zece ani, nivelul natalităţii din România s-a situat în jurul 

valorii de 200 mii născuţi-vii anual, însă natalitatea rămâne mult sub nivelul care ar asigura 

înlocuirea simplă a populaţiei, fiind depăşită de o mortalitate în relativă creştere, conform datelor 

INS din 2019.  

Dumneavoastră ar trebui să știți cel mai bine că declinul demografic aduce probleme 

sociale și economice serioase. De exemplu, pe fondul diminuării populației, piața forței de 

muncă se restrânge, ritmul dezvoltării economiei naționale este afectat, numărul de elevi și 

studenți scade și populația activă se reduce de la an la an.  

 



Astăzi, în 2021, principalul obiectiv al politicii guvernamentale privind populația ar 

trebui să fie creșterea ratei de fertilitate. În afară de perioadele de mari războaie, inundații și 

epidemii, niciodată, în timp de pace. România nu s-a depopulat într-un mod atât de semnificativ 

ca în ultimele două decenii. Prognozele, cu o mica rezervă în privința metodei lor de estimare, 

indică faptul că până în 2060 vom avea 7,5 milioane de pensionari și doar 3 milioane de angajați.  

Pentru a realiza înlocuirea generațiilor, fiecare femeie ar trebui să aibă cel puțin 2,1 copii. Numai 

că acest lucru nu poate fi realizat fără o politică demografică pe termen lung. Cercetările și 

analizele demografice arată că scăderea ratei fertilității femeilor din țara noastră, care a fost 

observată de peste un deceniu, nu este un proces ce se va încheia de la sine. Cauzele acestui 

fenomen sunt complexe - culturale, materiale și sociale. 

Unul dintre motivele care conduc la scăderea ratei de fertilitate a femeilor din România 

este, de asemenea, campania agresivă la adresa familiei tradiționale din partea unor comunități, 

susținute de mass-media, precum și de lipsa unei politici demografice eficiente a statului și a 

fondurilor insuficiente. Politica demografică a statului ar trebui să creeze condiții pentru familiile 

tinere, până în 30 de ani, pentru a încuraja o fertilitate mai mare, pentru a oferi sprijin mamei și 

copilului în domeniul educației, îngrijirii sociale și de sănătate, locuințe sociale pentru familiile 

cu mai mult de un copil, crearea de locuri de muncă pentru tinerii din zone defavorizate. Politica 

demografică nu poate fi condusă doar având în vedere nevoile politice actuale, ci trebuie 

îndreptată spre binele societății, pe termen lung. 

Drama demografică românească este indisolubil legată și de emigrarea românilor. 

Numărul rezidenților români care stau temporar în străinătate depășește 3 milioane. Acesta este 

rezultatul datelor Institutului Național de Statistică, dar la acest număr ar trebui adăugat un grup 

de persoane greu de estimat și care nu este inclus în statistici (persoane înregistrate în România și 

care lucrează ilegal în străinătate). Numărul mai mic de români din țară are ca rezultat o stagnare 

a PIB-ului. Prin urmare, România pierde din punct de vedere economic, dar va pierde atât din 

suma fondurilor UE, cât și din actualul număr de europarlamentari. Există multe motive pentru 

emigrare. Cea mai evidentă dintre ele este căutarea unui loc de muncă și câștiguri decente, 

nivelul ridicat de securitate socială și sprijin pentru familiile tinere, ceea ce,din păcate, este greu 

de găsit în aceste zile în România. 

Având în vedere criza demografică obișnuită în Europa, o politică matură de sprijin 

pentru familiile tinere este necesitatea noastră națională. Dacă nu se iau măsuri eficiente în acest 



domeniu, atunci schimbările demografice (un declin constant al populației) vor duce la probleme 

sociale imprevizibile. Din ce am văzut până acum, programul de guvernare asumat de PNL - 

USR/PLUS - UDMR nu conține nicio referire la viitorul demografic al României. Pentru 

guvernul pe care îl conduceți, se pare, scăderea populației nu reprezintă o amenințare serioasă 

pentru supraviețuirea societății și a oportunităților sale de dezvoltare dacă nu faceți din 

sprijinirea familiei și a creșterii demografice o prioritate. Multe țări din UE, inclusiv Franța, 

Polonia, Ungaria, datorită unor politici demografice adecvate, au reușit să oprească și chiar să 

inverseze tendințele demografice nefavorabile, în timp ce în România, a fost anulată până și 

majorarea alocației pentru copii. 

În ultimii ani s-au făcut unele schimbări în direcția corectă: 

a) s-au dublat alocațiile;  

b) salariul minim a crescut cu 120%, de la 550 de lei la aproape 1.300 de lei, cu aproape 140%; 

c) salariul mediu a crescut cu 110%, de la 1.500 de lei la 3.300 de lei net; 

d) impozitul pe venit a scăzut de la 16% la 10% e) impozitul pe dividende a scăzut de la 16% la 

5%;  

f) programul „Prima casă a funcționat foarte bine”;  

g) a fost introdusă o mai mare flexibilitate pentru a combina îngrijirea copiilor cu munca; 

h) s-a investit în creșe și grădinițe noi, plus multe alte realizări.  

În realitate, totuși, nu există încă o politică globală demografică în România.  

În acest sens, câteva dintre propunerile mele pentru actualul Guvern, după ce am analizat 

numeroase strategii în domeniu, sunt: 

1) Majorarea duratei concediului de creștere a copilului de la 2 ani, cât este în prezent, la 2 ani și 

6 luni. 

2) Părinții cu trei sau mai mulți copii să beneficieze de alocație de 300 RON, la fel ca în primii 

doi ani de la naștere, până când cel mai mic copil atinge vârsta de 8 ani. 

3) Extinderea programului „Voucher Materna”, existent în București, în toată țara, pentru 

femeile gravide, prin acordarea de vouchere în valoare de 2000 lei pentru realizarea consultațiilor 

de specialitate care nu sunt decontate de stat sau achiziții din farmacii pentru mamă și nou 

născut. 



4) Dublarea alocației pentru familiile cu doi copii, în patru etape, până în anul 2024. 

Recomandată ar fi dublarea alocațiilor pentru toți copiii, așa cum am stabilit prin vot în 

Parlament. 

5) Decontarea cursurilor de babysitter – persoană contractată de părinții unuia sau mai multor 

copii pentru îngrijirea lor – pentru a crește numărul lor și calitatea celor care practică această 

meserie. 

6) Extinderea programul guvernamental „Growth - Investim în copii, investim în viitor”, creat de 

guvernarea PSD, care prevede susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil 

sportiv pentru a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 10% din numărul total 

de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. 

7) Instrumente de politică pro-familie care să prevadă deduceri fiscale pentru părinți, activități 

care vizează egalizarea șanselor între femei și bărbați, crearea de soluții care să faciliteze 

reconcilierea muncii cu îngrijirea copiilor și alocarea de vouchere pentru creșă până la intrarea 

copilului în grupa mică de la grădiniță. 

8) Continuarea politicii de creștere a salariilor, majorarea investițiilor în domenii precum 

Sănătatea și Educația, care să le ofere românilor încrederea că statul le poate oferi securitatea 

socială de care au nevoie pentru a rămâne acasă. 

Este necesar un sprijin special pentru activități precum susținerea tinerilor în găsirea de 

locuințe, asistență materială pentru mamele șomere care cresc copiii, construirea de noi creșe și 

grădinițe, precum și finanțarea manualelor școlare și a meselor în grădinițe și școli. Creșele vor 

juca un rol din ce în ce mai important în îngrijirea copiilor mici având în vedere creșterea vârstei 

de pensionare pe care am înțeles că doriți să o implementați în perioada ce urmează. Sectorul de 

îngrijire a copiilor mici necesită cheltuieli uriașe, care ar trebui să provină din bugetul de stat, 

bugetele administrației locale, dar și din fonduri europene. Acest lucru este legat de investițiile în 

infrastructura educațională, de amplasarea lor pe teritoriul țării, de regulile de funcționare a 

instituțiilor și creșterea calității serviciilor oferite. Facilitățile de îngrijire a copiilor sunt un 

exemplu de instrument de politică familială care poate fi utilizat pentru atingerea diferitelor 

obiective ale acestei politici: reconcilierea vieții de familie cu munca și reducerea barierelor în 

calea deciziilor de reproducere și sprijinirea familiei în activități destinate investițiilor în tineri și, 

în consecință, asigurarea dezvoltării capitalului uman. 



Ținând cont de cele de mai sus, în temeiul art. 112, alin. (1) din Constituția României 

privind obligația Guvernului și a miniștrilor săi să răspundă la întrebările sau la interpelările 

formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două 

Camere ale Parlamentului, vă rog să-mi spuneți: 

 1. Cum intenționează guvernul să rezolve problema demografică din România? 

 2. Ce măsuri specifice intenționează să ia guvernul pentru a preveni procesul de depopulare a 

României? 

 3. Va fi sprijinul pentru familiile tinere și politica populației axată pe creșterea demografică o 

prioritate strategică la planificarea alocării fondurilor guvernamentale în perioada 2021-2024? 

 4. Cum vor fi utilizate fondurile Uniunii Europene pentru implementarea politicii pro-familie în 

România? 

 5. Ce obiective și ce măsuri specifice v-ați propus pentru a stopa declinul demografic? 

 6. Veți ține cont de recomandările pe care vi le-am înaintat pentru a stopa declinul demografic 

din România? 

 

Solicit răspuns în scris și oral. 

 

 

Cu sinceritate, 

Deputat PSD Nicolae Georgescu 




