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Menținerea structurii sistemului de pensii este necesară
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) solicită Executivului să mențină actuala structură bazată
pe trei piloni a sistemului de pensii și să reglementeze, în cel mai scurt timp, creșterea nivelului
contribuției la Pilonul II la 6%, față de 3,75% cât este în prezent.
Reprezentanții celor peste 25 de asociații de business, camere de comerț bilaterale și confederații au
atras atenția în repetate rânduri asupra impactului sistemic negativ pe care l-ar genera renunțarea la
Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuțiilor la acesta.
Organizațiile membre ale CDR, cât și alte asociații din mediul de afaceri au transmis public mesaje
similare subliniind riscurile pentru angajați, companii, piețe financiare și pentru economia
românească în ansamblu.
De asemenea, 15 organizații au adresat un apel comun solicitând Guvernului să nu destabilizeze
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci dimpotrivă, să facă eforturi pentru creșterea până la 6%
a contribuțiilor, conform calendarului prevăzut de lege și în acord cu interesele pe termen lung ale
cetățenilor României.
Declarațiile publice de până acum au creat confuzie și neîncredere la nivelul comunității de afaceri și
al angajaților din România și au afectat deja negativ imaginea României în ochii potențialilor
investitori.

Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României:
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante inițiative ale mediului de afaceri
din România, reunește reprezentanți ai investitorilor români și străini în România și este condusă de un
Consiliu Director format din președinții și vicepreședinții a șase asociații de business: Asociația Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț
Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor
Străini (FIC) și Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coaliției este asigurată prin rotație de către unul
din membrii Consiliului Director, pentru o perioadă de șase luni.
În cadrul CDR funcționează 13 grupuri de lucru formate din specialiști cu expertiză în domeniile Agricultură,
Antreprenoriat, Educație, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu, Muncă,
Sănătate, Servicii Financiare și Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesioniști și personalități cheie
din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât și cel străin. Grupurile de lucru sunt
concepute să ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort în special pentru formularea de
politici publice care contribuie la creșterea competitivității economiei românești.

