
 

Către:   

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Ministerul Finanțelor Publice 

 

Dezbatere publică privind reforma sistemul de pensii 
 

Doamnă ministru, 

Domnule ministru, 

 

În ultimele zile, spațiul public a fost dominat de o dezbatere incertă despre reforma 

sistemului de pensii și, mai ales, despre soarta pensiilor obligatorii administrate privat 

(Pilonul 2). Din declarațiile oficiale am înțeles că în acest moment nu există o intenție clară și 

că încă sunt în desfășurare diverse analize pe această temă.  

 

Credem că această dezbatere, în absența unor informații guvernamentale clare și coerente, 

este una care produce incertitudine și teamă, atât în rândul populației, cât și al mediului de 

afaceri. Poate că intențiile dvs. sunt oneste și nu urmăriți decât îmbunătățirea acestui sistem. 

Însă cred că nu putem ignora faptul că, în ultimii ani, guvernele României nu au ratat prea 

multe șanse de a dezamăgi populația. Încrederea în capacitatea statului de a fi un bun 

administrator este la un nivel scăzut și nu credem că cetățenii sunt neapărat cei care poartă 

vina pentru acest lucru. 

 

Pentru că vorbim despre un sistem care afectează atât actuala generație de seniori, cât și 

generația care susține acest sistem și va ajunge la rândul său în postura de a-și imagina un 

viitor de pensionar în România, credem că este necesară o dezbatere așezată și onestă. Aveți 

atât responsabilitatea de a asigura bunicilor și părinților noștri certitudinea zilei de mâine, cât 

și obligația de a oferi încrederea generației tinere, încrederea că vă gândiți mai departe de 

ziua de mâine.  

 

Facem așadar un apel simplu la dvs. - nu modificați legislația sau regimul pensiilor 

administrate privat fără o dezbatere publică serioasă, în care să fie luate în calcul analize și 

scenarii privind impactul modificărilor propuse! Și faceți publice datele pe care le aveți, 

analizele la care lucrați! Nu puteți să vă mirați că există panică și incertitudine atunci când 

transparența nu este una totală, de natură a oferi încredere în justețea demersului.  

 



 

În temeiul Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

dar mai ales în temeiul statutului de cetățeni plătitori de taxe, impozite și contribuții, vă 

solicităm, prin prezenta, organizarea unor dezbateri publice pe tema propunerilor și 

analizelor privind sistemul de pensii înainte de a adopta orice modificări la legislația 

privind pensiile administrate privat.  

 

Având în vedere importanța acestor propuneri de modificare a legislației privind 

sistemul de pensii, precum și a respectării principiilor democratice, vă solicităm să 

organizați și să procedați la fixarea orei, datei și locului dezbaterii publice, precum și la 

invitarea oficială a tuturor asociațiilor, partenerilor sociali și cetățenilor interesați, 

precum și la comunicarea, anterior dezbaterii publice solicitate, a tuturor materialelor 

referitoare la propunerile de modificare, conform art. 7 alin 2 (notă de fundamentare, 

expunere de motive, referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ 

propus, studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului 

respectiv). 

 

Vă sugerăm, de asemenea, un format al discuțiilor care să permită exprimarea clară a 

opiniilor celor invitați, precum și la un sistem de preluare/ respingere a sugestiilor transmise 

care chiar să arate disponibilitatea la dialog și nu decizii unilaterale.  

 

Într-un final, vă reamintim o regulă de bun-simț (dar cuprinsă și în Legea 24/2000) - pentru 

fundamentarea noii reglementări „se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de 

perspectivă, precum şi de la insuficiențele legislaţiei în vigoare”. Sperăm să puteți răspunde 

așadar la două întrebări simple printr-o eventuală reglementare nouă: 1. Ce vă doriți cu noua 

legislație, căror deziderate sociale răspunde? și 2. Ce nu e bine acum, de ce e nevoie să 

schimbăm actualul sistem? Mai simplu spus, de ce faceți asta? 

 

Provocarea acestui apel e tocmai aceasta - arătați-ne că știți să ascultați nevoile unei 

societăți în schimbare și că veți respecta normele de dezbatere publică ale unui stat 

democratic. 

 

Cu deosebită considerație, 

Elena Calistru 
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