
 
 

 
 

ÎNTREBARE 
 
 

Către: MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 
Doamnei ministru Victoria Violeta ALEXANDRU  

De la:         Deputat PSD Ilie Toma, circumscripția electorală nr. 22, județul 
Hunedoara, membru în Comisia pentru Industrii și Servicii 

Subiectul:   Recalculare și majorare pensii în bazaLegii nr.127/2019 
 
 

StimatăDoamnăMinistru, 
 

în conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre 
membri săi au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de 
deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din 
Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate 
membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 

 

 Ca urmare a discuțiilor dinrepetate rânduri cu reprezentanți ai pensionarilor 
șicu pensionari, purtate în teritoriu, referitoare la Legea nr.127/2019 - lege care 
îndreaptă majoritatea inechităților din sistemul unitar de pensii publice produse de-
a lungul timpului de numeroasele modificări legislative ale legilor, vă aduc la 
cunoștință căLegea nr. 127/2019 vine în sprijinul tuturor cetățenilor care au muncit 
în condiții de muncă grele, care au suportat temperaturi extreme (frig, căldură), 
condiții de toxicitate, condiții de zgomot, periculozitate și nu numai, care au 
beneficiat de grupa de muncă I, II, specială și deosebită sau în Acord Global și nu 
le-au fost acordate drepturile.  

 Legea nr.127/2019 corectează inechități, majorează punctul de pensie șivine 
în sprijinul tuturor cetățenilor care au muncit corect și legal și pentru care legile 
anterioare din România nu au acoperit toate situațiile de acordare a drepturilor 
legale. 
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Pentru ca pensionarii să beneficieze de prevederile legii, Casa Națională de Pensii 
trebuie să recalculeze toate cele aproximativ 5 milioane de pensii, iar recalcularea 
trebuia să înceapă la 1 ianuarie 2020.  

Guvernul PNL trebuie să respecte legea aflată în vigoare. Banii pentru aplicarea 
Legii nr.127/2019 sunt incluși în buget. Doar așa s-a putut calcula deficitul bugetar 
pentru acest an. Împrumuturile în numele României au crescut.  

 

 Prin urmare,Doamnă Ministruv ă rog să-mi comunicați dacă Legea nr. 
127/2019 va fi aplicată în forma ei actuală, la ce dată va începe recalcularea 
celor peste 5 milioane de dosare ale beneficiarilor sistemului unitar de pensii 
publice din România și ce sumă din creditele contractate de Ministerul 
Finanțelor Publice a ajuns la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și pentru 
ce? 

 Vă adresez aceste întrebări în calitate de deputat în Parlamentul României, ca 
reprezentant al cetățenilor din județul Hunedoara și ca reprezentant al cetățenilor 
din toată România și solicit cu fermitate aplicarea Legii 127/2019.  

 Pe fondul pandemiei de coronavirus prețurile la bunurile de consum, servicii 
și medicamente au înregistrat creșteri semnificative. Majorarea pensiei conform 
legii în vigoare și repararea tuturor inechităților ar mai atenua din impactul negativ 
asupra traiului de zi cu zi, cauzat de creșterile de prețuri.  

 Susțin cu fermitate toți pensionarii din România și fac precizarea că 
majoritatea au o vârstă respectabilă, timpul fiind foarte prețios pentru dânșii. 
Declarațiile PNL că sunt bani, sau nu sunt bani, se majorează sau nu se majorează 
pensiile, ba cu valoarea prevăzută de lege, ba mai mică, ba vedem.. creează 
tensiuni și incertitudini, iar acestea nu fac decât să amplifice problemele cu care se 
confruntă persoanele vârstnice din România. 

 

Solicit răspuns verbal și în scris.  
 

Cu deosebit respect, 
 
Deputat  Ilie Toma 

 




