
  

  ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Marius Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

De la:  Andrei Iulian Drancă, Deputat USR  

Obiectul întrebării: Lămuriri privind procentul din PIB alocat pensiilor si demersurile 

Ministerului Muncii pentru eliminarea inechităților din sistemul de pensii și a pensiilor speciale 

 

Stimate domnule Budăi, 

  

 Aparițiile dumneavoastră publice s-au transformat într-un prilej de dezinformare 

continuă, propagată deseori cu ajutorul televiziunilor care nu prezintă toate informațiile din 

punct de vedere factual. Din păcate, de multe ori, declarațiile dumneavoastră nu sunt însoțite 

de precizări referitoare la situația reală a pensiilor, iar punctele de vedere exprimate de 

dumneavoastră au ajunsă să fie luate ca atare drept informații veridice. Cea mai mare 

dezinformare pe care o prezentați în spațiul public face referire la imposibilitatea creșterii 

pensiilor din cauza plafonului negociat cu Comisia Europeană pentru PNRR.  

 Date fiind toate dezinformările prezentate în spațiul public, vă invit să răspundeți la 

următoarele întrebări. Vă rog să prezentați date ample, iar fiecare întrebare să aibă răspuns 

concret, pentru ca informațiile să fie clare, odată pentru totdeauna. 

1. Pentru anul 2022, care este procentul din PIB care a fost alocat pensiilor? 

2. Vă rog să îmi prezentați un tabel care prezintă procentul din PIB alocat pensiilor pentru 

perioada 1990-2021.  
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3. Dacă procentul din PIB alocat pensiilor este sub plafonul agreat cu Comisia Europeană, 

vă rog să îmi precizați motivul pentru care nu ați crescut pensiile anul acesta până la 

atingerea plafonului și să îmi precizați când este prevăzută atingerea acestuia. 

4. De la preluarea mandatului v-ați manifestat constant preocuparea față de renegocierea 

PNRR în ceea ce privește procentul din PIB alocat pensiilor. Vă rog să îmi puneți la 

dispoziție solicitările oficiale (copie după originale) făcute de dumneavoastră către 

Comisia Europeană în privința renegocierii, precum și răspunsurile primite pe acest 

subiect. 

5. Unul dintre obiectivele PNRR este crearea unui sistem echitabil de pensii, unde regula 

să fie contribuția din timpul în care un cetățean s-a aflat în câmpul muncii. În România, 

încă se înregistrează dezechilibre, de care sper că sunteți conștient, în special în cazul 

așa numitelor pensii speciale, care nu sunt calculate pe o bază contributivă. Vă rog să 

îmi spuneți care sunt măsurile implementate până acum, de ministerul pe care îl 

conduceți, din momentul preluării guvernării, pentru ca pensiile speciale să fie 

eliminate iar sistemul de pensii să fie unul echitabil. 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris. 

Cu respect, 

                        Andrei Iulian Drancă  

                        Deputat USR  




