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Informarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale / parlamentarilor de Iași cu 
privire la problemele indetificate de membrii CDS Iași (referitoare la sistemul 
public de pensii/salarizare) și la propunerile de modificare a legislației în 
domeniu: 
- noua lege a pensiilor adoptată în anul 2019 nu prevede anumite modificări 

legislative adoptate prin Legea nr. 215/2019 pentru modificarea Legii nr. 
263/2010 prin care se reduce vârsta de pensionare pentru cei ce au lucrat în 
grupa a II a de muncă (fiind avantajate anumite grupuri de oameni care se 
pensionează în anumite perioade), astfel încât este necesar să fie puse în 
concordanță toate modificările legislative în domeniul pensiilor  

- modificarea legilor speciale prin care au fost create pensiile speciale - pensiile 
speciale au fost înființate prin legi speciale, aceste pensii fiind majorate în 
funcție de valoarea salariilor din domeniile respective, ceea ce este incorect și 
discriminatoriu, astfel încât este necesar ca majorarea pensiilor să nu se 
realizeze procentual, ci în sumă fixă pentru toți pensionarii 

- impozitarea progresivă pentru pensiile foarte mari - pensiile foarte mari 
trebuie blocate de urgență prin impozitare, printr-o modificare urgentă la 
Codul Fiscal  - impozitarea cu 99% a pensiilor mari este o soluție, astfel încât 
respectivele pensii să nu depășească salariul președintelui  

- pensia minimă ar trebui să fie calculată în funcţie de coşul minim zilnic, așa 
cum se întâmplă în Uniunea Europeană  

- revizuirea Legii salarizării în perspectiva realizării unui sistem de pensii corect 
- respectarea coeficienților de ierahizare între salariul minim și salariul maxim, 

care este salariul președintelui țării - salariile din agențiile de stat să nu 
depășească salariul președintelui 

- revizuirea salarizării în administrația publică locală deoarece UAT-urile sunt 
stat în stat, au salarizare proprie, legea le permite primarilor să ia bani de la 
investiții și să îi dea pe salarii 



- introducerea unor coeficienţi (0,3 % – 0,5 %) care să recompenseze 
activitatea într-un anumit domeniu, în raport cu contribuţia avută la 
asigurările sociale 

- respectarea principiului contributivității în stabilirea pensiilor 
- crearea unui fond special pentru pensii/indemnizații speciale 
- statul nu ar trebui să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru pensionarul 

de drept, dar care dorește să mai lucreze; acest lucru să se realizeze doar 
pentru cei care s-au pensionat înaintea vârstei standard de pensionare  

- în ceea ce privește pensiile speciale din armată, doar cei care luptă pentru 
apărarea țării trebuie să beneficieze de pensii speciale, nu și bucătarii sau 
șoferii  

- introducerea unei corecții la salarizare în instituțiile de forță, pentru evitarea 
pensionării la 40 – 45 de ani 

- persoanele care nu sunt salariate ar trebui să plătească asigurare medicală 
deoarece există 4,5 mil. de contributori la sistemul de sănătate în România, 
dar statul asigură servicii medicale pentru 20 milioane de români  

 


