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Proiectul legii pensiilor publice trebuie să asigure sustenabilitatea pe termen lung a 

creșterilor generate, fără a crea dezechilibre bugetare și macroeconomice 

  

București, 17 octombrie 2018:  În contextul recentei aprobări de către Guvernul României a proiectului de 

modificare a legii pensiilor publice, AmCham Romania își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea 

substanțială a cheltuielilor cu asistența socială pe care acest proiect o generează la nivelul bugetului general 

consolidat.  

 

Considerăm că se impune ca prezentarea și consultările pe marginea unui proiect legislativ cu un impact 

bugetar semnificativ pe termen mediu și lung să conțină în expunerea de motive informațiile despre sursele 

de finanțare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 și ale Legii 

responsabilității fiscale nr. 69/2010. 

Semnalăm lipsa de sustenabilitate economică a creșterilor de cheltuieli ce decurg din modificările propuse de 

acest proiect, până la un nivel ce prezintă un risc ridicat de a crea dezechilibre bugetare care depășesc cu 

mult limitele prevăzute de angajamentele europene ale României sau potențialul de finanțare de care dispune 

economia românească. Este de așteptat ca în lipsa unor surse de finanțare clar identificate, astfel de măsuri 

să fie urmate de adoptarea intempestivă a unor ajustări bugetare drastice în sensul creșterilor semnificative 

de impozite și taxe și/sau reducerilor masive de cheltuieli, sacrificând de cele mai multe ori investițiile, atât de 

necesare pentru o creștere economică sănătoasă. 

În plus, fiind vorba de creșteri prezumabil permanente ale cheltuielilor cu pensiile și de menținerea unui sistem 

de finanțare a acestora din contributiile contemporane ale salariatiilor și a altor contributori la bugetul 

asigurărilor sociale (sistemul “Pay-as-you-go”), analiza de impact a legii trebuie să aibă în vedere nu doar 

efectele pe termen scurt, ci și impactul asupra sustenabilității pe termen mediu și lung a sistemului de pensii 

publice. Aceasta este cu atât mai necesară în contextul în care proiecțiile demografice pentru Romania indică 

o îmbătrânire accentuată a populației, și implicit înrăutățirea în ritm alert a raportului dintre numărul de 

salariați (sau mai general, a contributorilor la bugetul de asigurări sociale) și cel al pensionarilor.  

Credem că este important să se aibă în vedere, alături de principiile menționate de inițiatorii legii și principiul 

echității inter-generaționale. În caz contrar, implementarea singulară a creșterilor de pensii, fără măsuri 

complementare de asigurare a sustenabilității pe termen scurt, mediu și lung are potențialul de a intensifica 

tensiunea socială, de a afecta principiul solidarității sociale, care ar trebui sa fie simetrică, precum și de a 

periclita  situația macroeconomică a țării. 

Facem așadar un apel public ca Guvernul României, în calitate de inițiator al legii să prezinte o analiză 

completă și explicită a implicațiilor noului cadru legislativ, și ca Parlamentul,  înainte de adoptarea legii să 

cântărească cu prudență și responsabilitate efectele generate pe toate planurile pentru generațiile prezente  

și pentru cele viitoare. 
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DESPRE AMCHAM ROMÂNIA: 

 

Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) este de 25 de ani intre cele mai reprezentative asociatii 

ale comunitatii de afaceri din Romania, fiind recunoscuta drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc 

mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea Romaniei sau dinamica relatiilor 

comerciale intre SUA si Romania. 

 

Misiunea AmCham Romania este de a oferi membrilor sai o platforma profesionista de interactiune, colaborare, schimb 

de bune practici si promovare in scopul dezvoltarii afacerilor si legaturilor comerciale, precum si de a reprezenta 

priorităţile companiilor afiliate, pe subiecte de interes comun, in relatia cu autoritatile romane. 

 

In prezent, cele peste 430 de companii americane, multinationale si romanesti membre ale comunitatii AmCham Romania, 

fac posibila implicarea AmCham in promovarea prioritatilor economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri 

de lucru specializate, precum: Guvernanta Corporatista, Concurenta si Ajutor de Stat, Educatie, Energie, Fiscalitate, Fonduri 

Europene, Achizitii Publice si Partneriat Public-Privat, IT, Infrastructura, Mediu, Piata Muncii, Piata de Capital, 

Macroeconomie, Real-Estate si Turism. 

 

Prin eforturi sustinute de-a lungul a 25 de ani de activitate, AmCham Romania a contribuit la procesul de modernizare si 

imbunatatire a cadrului legislativ si fiscal din Romania, prin expertiza membrilor pusa la dispozitia decidentilor, prin 

promovarea celor mai bune practici in domeniu utilizate la nivel international si prin recomandarile de masuri necesare 

pentru cresterea competivitatii economice a Romaniei. 

 

Valorile de integritate, profesionalism, transparenta si obiectivitate care au ghidat activitatea organizatiei in toate 

aspectele sale, au contribuit la increderea si reputatia de care AmCham se bucura in randul membrilor, a comunitatii de 

afacerii in general, dar si in randul decidentilor si partenerilor de dialog. 

 

O abordare constructiva si echilibrata si o agenda orientata spre imbunatatirea mediului de afaceri au consolidat pozitia 

de lider a AmCham in mediul asociativ, precum si relevanta sa de-a lungul timpului, chiar si in contextul numeroaselor 

schimbari pe care organizatia le-a traversat in cei 25 de ani de prezenta in Romania. 

 

Pentru companii, afilierea la AmCham reprezinta o expresie a angajamentului si responsabilitatii fata de calitatea 

climatului investional in care activeaza, precum si fata de contributia la evolutia socio-economica a Romaniei in ansamblu.  

 

Conexiunea cu mediul de afaceri international este asigurata prin acreditarea AmCham Romania de catre Camera de 

Comert a SUA, si afilierea la reteaua europeana a Camerelor de Comert Americane. In plan intern, AmCham Romania se 

bucura de buna colaborare institutionala cu Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, si face parte din platforme de 

consultare precum Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei alaturi de alte organizatii partenere din mediul asociativ care 

urmaresc obiective comune. 
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