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COMUNICAT, 12 Februarie 2010, Bucuresti 

 

 

GUVERNUL IGNORA PARTENERII SOCIALI ! 
 
Confederatia Sindicala Nationala Meridian, isi exprima dezacordul fata de lipsa de transparenta a Guvernului in 
relatia cu partenerii sociali, in dezbaterea si consultarea acestora in legatura cu proiectele legislative pe care le 

elaboreaza. 

 
In acest mod a procedat Guvernul in intalnirile pe care le-a avut cu partenerii sociali privind proiectul Legii 

unice a pensiilor din sistemul public. Cu toate ca la discutiile avute, s-au formulat nenumarate propuneri si 

amendamente la proiectul elaborat de Guvern, acestea nu s-au regasit in continutul viitoarei legi. Mai mult decat 

atat, in timp ce ni se cerea sa formulam propuneri in legatura cu aceasta lege, Guvernul aproba proiectul Legii 
unice a pensiilor in forma in care a dorit, fara sa tina seama de consultarile cu partenerii sociali, demonstrand 

prin aceasta ca aceste intalniri cu parteneri sociali au numai un caracter formal pentru Guvernul Romaniei. 

 
Scopul principal declarat initial al legii a fost de stabilire a nivelului pensiilor fiecarui beneficiar din sistemul 

public  pe baza principiului contributivitatii si eliminarea discrepantelor mari intre diferite categorii de 

pensionari, principii pe care le sustinem.  
 

Dar, in prezentul proiect al legii au fost incluse prevederi care afecteaza actualii si viitorii pensionari din 

sistemul public, fata de care ne exprimam dezacordul, cum sunt: 

- Suntem impotriva cresterii varstei de pensionare pentru barbati si femei la 65 de ani ; 
- Sustinem reducerea procentului de penalizare pentru pensionarea anticipata, pentru pesoanele care 

au realizat stagiul complet de cotizare; 

- Din legea noua a fost eliminata prevederea legala actuala de  stabilire a raportului de 45% a valorii 
anuale a punctului de pensie din valoarea salariului mediu brut, prognozat pentru anul urmator ; 

- Suntem impotriva « inghetarii » prin lege a valorii punctului de pensie la valoarea actuala aflata in 

plata ; 

- Prin aplicarea unui asemenea mod de indexare a pensiilor in plata, numai cu rata inflatiei, va scadea 
dramatic puterea de cumparare a majoritatii pensionarilor, mai ales ca cca. 80% dintre pensionarii 

actuali au pensii sub 800 lei. 

 
Consideram ca o asemenea lege de care depinde soarta generatiilor active sau la pensie, prezente si viitoare, 

trebuie sa se fundamenteze pe situatia economica, sociala, a nivelului de trai al diferitelor categorii de populatie, 

iar pentru proiectarea acesteia trebuie sa se creeze mai intai premisele cresterii economice, a dezvoltarii 
productiei industriale si agricole pe baza careia sa se stabileasca directiile de sustinere a sistemului public de 

pensii. 

 

Confederatia Sindicala Nationala Meridian va face demersuri catre Parlamentul Romaniei, catre Comisiile de 
specialitate din Senat si Camera Deputatilor, pentru ca in dezbaterile  privind adoptarea acestei legi sa se tina 

seama de propunerile si amendamentele partenerilor sociali. 

 
De asemenea, vom apela la formele de protest specifice sindicatelor, pentru a determina Guvernul Romaniei sa 

respecte principiul transparentei decizionale si consultarea constructiva si nu formala a partenerilor sociali, in 

legatura cu problemele importante economico-sociale.  
   

 

Departamentul  de comunicare si mass-media. 


