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ÎNTREBARE PARLAMENTAR Ă 

 
 
Adresat ă:  Domnului Vasile-Florin CÎȚU, ministru al Finanțelor Publice 

                   Domnului Daniel BACIU, președinte al Casei Naționale a 

Pensiilor Publice 

De către:  Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data:  19/06/2020 
Obiectul întreb ării:  Indexarea pensiilor din România. 
 
Stimate domnule ministru,  
Stimante domnule președinte, 
 
În data de 07 iunie curent, prezent în studioul B1 TV, fostul președinte 
Traian Băsescu, actualmente europarlamentar, a atras atenția asupra 
faptului că guvernele din ultimii ani i-au furat barbar pe pensionarii din 
România. Fostul președinte al țării a precizat că în loc să fie indexate 
pensiile în fiecare an de la 1 ianuarie, s-au dat așa-numite „măriri” care în 
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realitate ar fi mai mici decât indexarea cuvenită conform normelor în 
vigoare. 
 
„Pensionarii au fost furați barbar. Acum vii și spui că îi dai 10% în plus. Nu 
ți-e rușine, mă, că 8 luni l-ai furat? Nu vă e rușine, mă, că îi furați pe 
pensionari nedând indexarea la 1 ianuarie și dai vara așa-zisele măriri? 
Când calculezi vezi că de fapt pensionarul a iesit în pierdere cu mărirea 
față de indexare. În loc să-i dea pe 12 luni indexarea, i-o dă pe 4 luni. Deci 
i-a furat 8 luni pe indexare. Cand îi vezi cum se plâng de mila pensionarilor 
îți vine să urli”, a declarat fostul sef al statului. 
  
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. Care sunt la zi sau care au fost la 1 ianuarie 2020, indicatorii statistici de 
bază, defalcați pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și 
municipiul București) și pe fiecare dintre tipurile de pensie, în domeniul 
pensiilor publice, administrate privat și speciale din România? 

2. Care sunt suma totală și defalcările ei pe unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul II ale indexărilor procentuale din rata medie anuală 
a inflației din România în cazul persoanelor cărora li se cuvin drepturi de 
pensie, indiferent de tipul acestora? 

3. Care este, în cifre absolute și procentual, pe fiecare dintre tipurile de 
pensie și pe fiecare dintre ultimii 5 ani, raportul dintre indexările de 
pensie cuvenite și așa-zisele ”măriri” ale pensiilor din România? 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În aten ţia:  Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU  

 




