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SCRISOARE DESCHISA 

 

Presedintelui Romaniei 

Presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului  Romaniei 

Primului Ministru al Romaniei 

Ministrului Muncii si Justitiei Sociale 

Presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniai 

Presedintilor partidelor politice din Romania 

Avocatului  Poporului 

Presedintelui Casei Nationale de Pensii 

 

Nu contest toate masurile care au fost luate de catre fosta coalitie de guvernare (PSD + ALDE) privind 

majorarea pensiilor si salariilor. Dar a majora unele pensii cu zeci de lei si altele cu mii respectiv 

chiar zeci de mii de lei, nu inseamna ca se elimina inechitatile din actualul sistem de pensii si cel al 

salarizarii, ci dimpotriva generezi adancirea acestora.  

In prezent nu putem discuta despre un pact national privind bunastarea romanilor fara a promova o 

legislatie corecta, coerenta si sustenabila prin care inechitatile sociale nu vor fi eliminate. In aceasta 

scrisoare ma voi referii doar la sistemul public de pensii. 

Deoarece in spatiul public se transmit tot felul de informatii, explicatii privind modul de calcul al 

pensiilor si modul in care vor fi eliminate inechitatile existente in sistemul public de pensii personal 

cred, ca cei care fac acest lucru vorbesc in necunostinta de cauza, nestiind ce inseamna inechitate in 

sistemul de pensii, dovedind o slaba pregatire profesionala in domeniu. Legea nr.127/08.07.2018 nu 

rezolva nedreptatile create de-a lungul timpului in sistemul public de pensii, singura problema 

rezolvata fiind egalizarea valorii pensiei pentru acelasi numar de puncte realizate. Cee ace este foarte 

grav în această lege este faptul că în stabilirea cuantumului pensiei este eliminate principiul 

contributivității iar calculul pensiilor se face pe baza a 2 formule de calcul : una care are la bază 

calculul pe bază de procent pentru cei care au avut venituri mici și una pe bază de punctaj, 

nespecificând de la ce număr de puncta se aplică această formula. Mai mult decât atât, elementele 

care stau la baza stabilirii VPR-ului nu au correspondent în realitate. 1775 de lei reprezentând 45% 

din salariul mediu brut prognozat în 2016 în programul de guvernare al PSD pe baza unei prognoze 

care astăzi este peste 5000 de lei iar 25 de ani reprezintă o valoare medie a stagiilor de cotizare care 

nici acesta nu este real și dă naștere la interpretări juridice. 

Pentru eliminarea acestor discutii precizez faptul ca nimeni nu va putea intelege adevaratele inechitati 

ale sistemuui de pensii si modul de eliminare al lor fara a cunoaste intreaga legislatie din ultimii 70 

de ani privind:  
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                                      - salarizarea 

                                      - sistemul de pensii 

                                      - codurile muncii 

                                      - toate legile si actele normative care privesc plata contributiilor sociale  

                                      - in mod special acele acte normative care au creat aceste inechitati (Legea 

nr,19/2000, HG nr.1550/2004, OUG nr4/2005 și în mod special Legea 221/2018, etc). 

Surprinzator este faptul ca cei care au propus sau au elaborat aceste acte, nu au tinut cont de legislatia 

anterioara la data elaborarii lor. Ceea ce este si mai grav, toate acestea au fost elaborate de “asa zisii 

specialisti” din institutiile statului cu atributii in domeniul respectiv. 

Mentionez ca in prezent, suntem intr-o situatie mult mai grava decat in anul 2004, cand am inceput 

recalcularea pensiilor pentru a pune in practica Legea 19/2000. 

Aplicarea Legii 221/ 2018  in forma actuala, fara norme de aplicare, asa cum este prezentata in spatiu 

public (de guvernanti, specialisti ai institutiilor statului si politicieni) va crea inechitati neprevazute. 

La aceasta data nimeni nu ne poate spune numarul pensionarilor care vor beneficia de aceasta lege. 

Legea face referire la cei cu stagii complete de cotizare. Noua ni se spune ca vor beneficia toti cei 

care au lucrat in grupe de munca pana in prezent si care nu au avut majorari de punctaje. 

 

De ce acum se fac aceste majorari? 

 

Legea 226/2006  stabileste locurile de munca cu conditii speciale, care sunt preluate in Legea 

221/2018.  
Incepand cu anul  2008, prin actele normative OUG nr.100/2008, Legea nr.218/2008 si Legea 

263/2010 s-a prevazut modalitatea de majorare a punctajelor pentru pensionarii care au lucrat in grupe 

superioare de munca (grupa a II a, grupa I a, respectiy conditii deosebite si conditii speciale).  

Ce au facut Specialistii din Casele de Pensii? De ce nu au aplicat aceste legi pana acum?  

De legislatia privind sistemul public de pensii beneficiaza si vor beneficia toti cetatenii Romaniei 

care au lucrat sau vor lucra in tara, drept pentru care consider ca noua lege a pensiilor trebuie sa 

intruneasca un larg consens national.  

Nu pot incheia aceasta expunere fara a atrage atentia specialistilor si politicienilor asupra inechitatilor 

pe care le poate crea  Legea 221/2018, precizand faptul ca inexistenta unor norme de aplicare poate 

genera la categoriile de pensionari a caror punctaje medii totale au fost determinate prin utilizarea 

stagiului de cotizare redus, stabilite de articole si legii cu caracter special sau punerea in aplicare a 

unor hotarari judecatoresti favorabile reducerii de stadiu va bulversa intregul sistem public de pensii.  

Toate deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie date dupa anul 2008 pana in prezent privind 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor Art.II  litera a din OUG nr 100/2008 si Art.169 alineatul 1 

si 2 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile 

ulterioare – Decizii ce au fost date de complete de judecata diferite, competente sa judece recursurile 

in interesul legii in aceasta speta, au ajuns la aceeasi concluzie: punctajele suplimentare prevazute in 

Art II. litera a din OUG 100/2008 si Art.169 alineatul 1 din Legea 263/2010 cu modificarile si 

completarile ulterioare, pot fi acordate doar atunci cand  persoanele asigurate au realizat efectiv, in 

grupele superioare de munca, un stagiu mai mic de 20 de ani pentru grupa I a (conditii speciale) sau 

25 de ani pentru gurpa a II de munca ( conditii deosebite, noua legislatie), situatie specifia celor care 

au iesit la pensie inainte de 2001, solutiile mai sus prezentate  indeplinind in totalitate functiile de 

recompensare vizate de scopul legii. 

Pentru pensionarii ale caror drepturi de pensionare s-au deschis dupa data de 01.04.2001, stagiile 

complete de cotizare pentru conditii speciale, aunt prevazute in Anexele 4 si 5 din Legea 19/2000, 

pe baza cresterii sperantei medie de viata in Romania.  
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Daca vom analiza intreaga legislatie privind pensiile, anterioara anului 1990, vom constata acelasi 

lucru: ca vechimea in munca (stagiul de cotizare) si varsta de pensionare au crescut de fiecare data. 

Consider ca pentru grupa II de munca (conditii deosebite), poate fi luat in calcul  un stagiu complet 

de cotizare de 30 de ani, dupa 2015. 

Din acest motiv, rog Avocatul Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala privind 

constitutionalitatea Legii 226/2006, deoarece stagiul de 24 de ani pentru conditii speciale de munca 

era prevazut pentru  noiembrie 2014, avand in vedere ca  se puteau considera stagiile de 25 de ani 

doar din 2015.  Si in mod special Legea 221, care prin aplicarea ei va produce cele mai mari 

discriminari existente pana in prezent in sistemul de pensii, cu diferente de sute, mii si chiar zeci de 

mii de lei intre aceleasi categorii de pensionari, care au lucrat in aceleasi locuri de munca, in aceeasi 

perioada, au avut aceleasi venituri sau in perioade deiferite, avand aceleasi  punctaje  medii  anuale.  

In  21 februarie 2017 am atentionat Guvernul Romaniei, institutiile statului cu responsabilitati in 

domeniu, ca aplicarea programului de guvernare privind cresterea pensiilor sociale sa nu se faca pana  

cand  nu  se analizeaza sistemul public de pensii, deoarece prin majorarile propuse in program se vor 

suprapune pensiile sociale cu pensiile pentru vechime incompleta sau cu vechime completa a acelor 

pensionari, care desi au avut o vechime de 30, 35 de ani, datorita formulei de calcul vor avea o pensie 

sub nivelul pensiei sociale. 

In cursul anului 2017, incepand cu luna aprilie, toti “marii specialisti” din Minister, casele de pensii, 

s-au constituit in colective de lucru pe zone geografice (8 la numar) in vederea gasirii solutiilor pentru 

inlaturarea efectelor aplicarii programului de guvernare deoarece  pensiile sociale sunt mai mari decat  

pensiile celor cu vechime completa  care au avut salariul minim pe economie ,problema care nu e 

rezolvata nici pana in ziua de azi – pensia rezultata din calcul este mai  mica decat pensia sociala, 

fiind completata de la buget pana la nivelul pensiei sociale. 

 

 

ACUM VIN SI LE SPUN TUTUROR SPECIALISTILOR, POLITICIENILOR, 

PENSIONARILOR BENEFICIARI AI LEGII 221, SĂ SE GÂNDEASCĂ BINE LA EFECTELE 

PE CARE LE PRODUCE ACESTE MAJORĂRI ASUPRA BUGETULUI DE PENSII PRECUM 

ȘI A INECHITĂȚILOR PE CARE LE CREEAZĂ ÎN RÂNDUL ACELOR CATEGORII DE 

PENSIONARI CARE AU LUCRAT ÎN ACELAȘI LOC DE MUNCĂ, ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ, 

AVÂND ACELEAȘI PUNCTAJE TOTALE, NEMAIPUNÂND ÎN CALCUL A CELOR CARE 

AU LUCRAT ÎN GRUPA II DE MUNCĂ, CONDIȚII NORMALE, A CĂROR LOCURI DE 

MUNCĂ NU SE REGĂSESC ÎN ANEXA LA ACEASTĂ LEGE!!!!! ) 

 

 

Acum efortul bugetar este de ordinul miliardelor de lei, dar dupa 1 septembrie 2020, efortul bugetar  

poate fi de zeci de miliarde de lei, iar dupa aplicarea noii legi a pensiilor, chiar daca din calcul vor 

rezulta pensii mai mici, aceste pensii trebuie mentinute in plata pana cand acel  “nastrusnic”  VPR va 

ajunge la o valoare inmultita cu numarul real de puncte, depasind  pensia in plata. Acest lucru se 

poate intampla in 3, 5 sau chiar 10 ani.  

 

Stie cineva ce va insemna acest efort bugetar  pentru viitor? 

 

De ce sa facem o asemenea  tampenie cand putem sa o elminam acum? 

 

Pentru a putea fi inteles mai bine, va prezint cateva exemple de calcul: 
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Dupa cum stim, cei care au lucrat in grupa  I de munca( Conditii Speciale),  nu au punctaje mai mici 

de 1,5 puncte, ajungand chiar la 6, respectiv 7 sau chiar mai mult, personal cunoscand cazuri. Pentru 

a exeplifica va prezint urmatoarele: 

 

 

I. STAGIU COMPLET DE COTIZARE 20 DE ANI , AU CASTIGAT  IN INSTANTE CEI 

CARE AU IESIT LA PENSIE INAINTE DE 2001 PENTRU REDUCEREA STAGIULUI DE 

COTIZARE LA 20 DE ANI 

 

cazul I: stagiu complet de cotizare:  20 de ani  = 240 luni 

a) Puctaj mediu anual  = 1,5 

                   Punctaj total  =  30 puncte 

                   Punctaj mediu lunar  =  0,125 

                   Pensie in plata, in prezent  =  1650 lei 

 

Prin aplicarea  Legii 221  majoram punctajul cu 50%, obtinand astfel un punctaj total de 45 puncte, 

corespunzator unui punctaj mediu de 2,25. 

  Punctaj mediu suplimentar acordat  =  0,75 puncte  x   1100  = 825 lei 

 

b)  Punctajul mediu anual  =  7 

           Punctaj total = 140 puncte 

 Punctaj mediu lunar  = 0,583 

       Pensia in plata, in prezent   =  7700 lei  

 

Dupa aplicarea Legii 221  majoram punctajul cu 50%, obtinand astfel un punctaj mediu de 10,5. 

Deci se acorda un punctaj mediu suplimentar de 3,5 puncte. Obtinem o majorare a pensiei cu 

3850 lei. 

Pensia dupa aplicarea Legii 221 devine 10,5  x  1100 = 11550 

La 1 septembrie 2019 vom avea urmatoarele cresteri:  

VPP  =  1265 

a) 0,75 x 1265= 940 

b) 3, 5  x 1265= 4428 

La 1 sept 2020: 

 VPP  =  1775 

a) 0, 75  x  1775  =  1331 

b)  3,5    x  1775  =  6215 

 

Daca media punctelor lunare = 1, cresterea va fi de 10650 

 

 

Cazul II: pensionarul, din motive neimputabile lui are stagiu incomplet 

 

 

a) Are 19 ani si 11 luni = 239 luni 

Punctaj mediu lunar = 0,125 

Punctaj total= 29,875 
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S-a aplicat Hotararea de Guvern 1550/2004.: 

Punctajul  mediu anual  =  0.996 

 

Prin aplicarea  Legii 218/2008,   Art .78.2 din Legea 19  si  Art. 169 din Legea 263,   punctajul a 

fost majorat cu 50 %,  rezultand un punctaj mediu anual de 1,493  avand in acest moment o pensie 

de 1643 lei. 

Diferenta inainte de aplicarea Legii 221  pentru cele doua cazuri este de: 1650- 1643 = 7 lei 

Dupa aplicarea Legii 221,  aceasta diferenta devine 825 lei.  

La 1 septembrie 2019, diferenta va deveni 949 de lei 

La 1 septembrie 2020, diferenta devine 1331 lei 

Deci la cazul II  nu se aplica Legea 221. 

b) Salariatul are o vechime de 11 ani si 11 luni= 239 luni 

Punctajul mediu lunar = 0.583 

Punctaj total  =   139,337 puncte 

S-a aplicat  Hotararea de Guvern 1550/2004,  punctajul s-a impartit la 30, a rezultat un Punctaj 

mediu anual  = 4,644 puncte.  

         Prin majorarile facute de  Legea 218  si Art. 169/263  punctajul a fost majorat cu         50% , 

rezultand un Punctaj mediu anual = 6,967,  corespunzator unei pensii in prezent de 7664 lei. 

Diferenta intre cei doi este de 7700 - 7664= 6 lei 

Dupa aplicarea Legii 221 aceasta diferenta devine:  

VPP=1100 

Diferenta = 3850 

VPP = 1265 

Diferenta = 4428 lei 

VPP=1775 

Diferenta=6215 lei 

Daca Punctajul  mediu lunar =1, aceasta diferenta va creste la 10650 lei. 

 
 

II. STAGIU COMPLET DE COTIZARE 25 DE ANI, CONFORM LEGII 226/2006 (221/2018)   

SI CEI CARE AU FOST PENSIONATI INAINTE DE 2001 SI AU AVUT GRUPA A 2-A DE 

MUNCA SI AU CASTIGAT IN INSTANTE REDUCEREA DE STAGIU LA 25 DE ANI  

 
Pentru cei la care stagiul complet de cotizare este de 25 de ani si cei care au castigat in instanta  

reducerea de stagiu, diferentele calculate pentru aceste categorii de pensionari sunt mai mici deoarece 

punctajele medii anuale sunt cuprinse intre 0,3  si  2,4  pentru cazurile similare prezentate la 

capitolul I. 

 

Aceste diferente pot fi urmatoarele: 

 

VPP=1100 

Diferentele devin (1100  x  0,3 = 330…………..1100 x 2,4= 2244) 

 

VPP= 1265 

Diferentele devin ( 1265 x 0,3= 380……………1265  x 2,4= 3036) 

 

VPP= 1775 
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Diferentele devin ( 1775 x 0,3= 533………………...1775 x 2,4= 4260) 

 

Intreb specialistii care ne promit ca vor elimina toate inechitatile:  sa ne spuna cum??? 

 

  Daca aceste inechitati se creeaza intre aceleasi categorii de pensionari care sunt incadrati in aceleasi 

grupe de munca, imaginati-va ce se intampla cu diferentele dintre acestia si celelalte categorii de 

pensionari al caror numar depaseste 4,5 milioane, ma refer in primul rand la cei din industria chimica, 

industria usoara, etc, ale caror locuri de munca au fost incadrate pana in 2001 in grupa I de munca, 

dar datorita fapului ca unitatile au fost desfiintate sau nu a avut cine sa ii reprezinte pe salariati, atunci 

cand in 2006 s- au stabilit locurile de munca conditii speciale , aceasta categorie de pensionari nu se 

regaseste in aceasta lege.  Sau diferenta uriasa care s-a creat intre cei care au lucrat in conditii normale 

de lucru si aceasta categorie de pensionari care sunt beneficiari ai Legii 221. 

 

IN CE TARA DIN LUME MAI EXISTAT O ASEMENEA DISCRIMINARE?  

 

Din acest motiv cer institutiilor Statului, Avocatului Poporului sa se autosesizeze, sa opreasca aceasta 

discriminare, acum cand aceste difente sunt mai mici. 

Din septembrie, aceste diferente cresc si vor fi imposibil de eliminat. 

Pentru eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii este necesara utilizarea unei noi formule 

de calcul, pe care pot sa o prezint in dezbatere publica in fata tuturor specialistilor si sa argumentez 

cu date certe ca va conduce la armonizare a intregului sistem, efortul bugetar fiind de asemenea redus 

semnificativ cu cel puțin 15% .  

Este obligatoriu necesar aplicarea noii Legi începând cu 01.09.2020 deoarece prin majorarea 

punctului de pensie 1775 de lei nu se vor putea elimina inechitățile din sistemul de pensii, ci 

dimpotrivă acestea se vor accentua. 

 

LA DATA RECALCULARII SAU A DESCHIDERII DREPTULUI DE PENSIONARE, PENSIA 

PENTRU STAGIU COMPLET DE COTIZARE NU POATE FI MAI MICA DECAT SALARIUL 

MINIM PE ECONOMIE NET, IN PLATA LA DATA RESPECTIVA. PENTRU ACEST LUCRU 

ESTE NEVOIE DE ELABORAREA UNOR NORME METODOLOGICE DE CALCUL CLARE , 

CARE SĂ NU DEA NAȘTERE LA INTERPRETĂRI JURIDICE , UNICE APLICABILE ÎN 

ÎNTREG SISTEMUL PUBLIC DE PENSII PE CARE LE POT PUNE LA DISPOZIȚIA NOULUI 

GUVERN FĂRĂ A AVEA PRETENȚIA CĂ ELE POT FI APLICABILE 100% SI CARE POT FI 

ÎMBUNĂTĂȚITE. 

 

Eu nu vreau ca nepotii si stranepotii nostri sa ne plateasca pensiile actuale datorita celor care lucreaza 

in prezent in sistem si nu vor sa lucreze corect pentru a-si pastra posturile. 

  

Cu stima si respect, 

Dumitru Leonte 

27.11.2019 

 

 

 

 

Telefoane contact:   0787353200, 0787341151                         


