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Cîtu: Reforma sistemului de pensii trebuie sa se bazeze pe sustenabilitate si pe
contributivitate
Reforma sistemului de pensii trebuie sa fie bazata pe sustenabilitate si contributivitate, astfel încât deficitul
sa nu creasca, a declarat, luni, liderul PNL, Florin Cîtu.
"Acea limita în PNRR ia în calcul o reforma a sistemului de pensii, bazata pe sustenabilitate si pe contributivitate.
Pe noi ne intereseaza si deficitul la pensii sa nu creasca, pentru ca pâna la urma ne furam caciula. Pe de o parte
crestem pensia, dar pe de alta parte crestem deficitul. Trebuie sa fie totul facut sustenabil, ca sa putem sa crestem
pensiile, sa le platim în anii urmatori", a precizat Cîtu.
El a adaugat ca si-a exprimat, în cadrul partidului, o îngrijorare fata de dinamica actuala în buget în ceea ce
priveste cresterea pensiilor, context în care s-ar atinge "foarte rapid" limita de 9,4% din PIB.
"Am vorbit de o îngrijorare, am facut un calcul rapid cu ceea ce am agreat noi, pachet social, pe partea de pensii si
ceea ce avem acum în dinamica, în buget, am atinge foarte rapid acea limita de 9,4% din PIB si atunci trebuie sa
fim foarte atenti", a afirmat Cîtu.
Liderul liberal a mai precizat ca reformele care s-au facut în ultimii doi ani ar trebui sa ramâna, iar daca exista alte
viziuni, acestea ar trebui discutate cu Comisia Europeana, cu românii, pentru a vedea daca pot fi implementate.
"De unde ar putea veni acesti bani? (de sustinere a cresterii pensiilor - n.r.) Peste guvernare nu ne bagam, ma uit,
din punct de vedere al PNL, ca ceea ce s-a câstigat prin reformele pe care le-am facut în acesti doi ani de zile si au
demonstrat ca sunt benefice pentru români sa ramâna. În acelasi timp, daca exista alte viziuni, ele trebuie discutate
cu Comisia Europeana, cu românii, sa vedem daca ele pot fi implementate", a mentionat Cîtu.
Precizarile lui Cîtu au survenit unei întrebari privind îngrijorarea pe care a transmis-o în partid fata de impactul pe
care l-ar avea cresterea pensiei minime.
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