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Guvernul si-a prins urechile. In Legea pensiilor!
Legea pensiilor starneste nenumarate patimi. Pe buna dreptate. Actul
normativ pregatit de Guvern genereaza nedumeriri, intrebari stanjenitoare dar
si drame personale. In esenta, este expresia scrisa negru pe alb a uneia dintre
cele mai mari umilinte suferite de majoritatea romanilor. In loc sa indrepte
lucrurile, majoritatea PSD plus ALDE nu a reusit decat sa scoata la lumina un
sistem putred. si sa starneasca serparia.
Dezbaterile pe marginea acestei importante initiative legislative au evidentiat existenta unor
contradictii extrem de grave in miezul societii romanesti. Exista realmente o categorie de cetateni
mai egala decat ceilalti cetateni. Generic vorbind, ne referim la persoanele care lucreaza in
institutiile de forta ale statului, incluzand aici si justitia. Acestia beneficiaza de salarii mult mai
mari decat ale celorlalti romani, de posibilitatea de a iesi la pensie mult mai repede, de pensii la
fel de speciale cum le sunt si veniturile si de grade militare care le upgradeaza nivelul de trai,
atata timp cat sunt activi dar si dupa ce devin inactivi. Suntem o tara cu peste 2000 de generali.
Aproape niciunul dintre acestia nu a participat la vreun razboi.
Beneficiile extraordinare de care se bucura cetatenii care lucreaza in institutiile de forta, unde
media salariilor si respectiv a pensiilor este de cateva ori mai mare decat media pe tara,
demonstreaza faptul ca Romania a devenit an de an tot mai putin democrata, indreptandu-se din
ce in ce mai pronuntat catre structura unui stat de forta.
Numarul uluitor de inalte grade militare, media foarte ridicata a salariilor si a pensiilor, precum si
sansa de a parasi viata activa mult mai devreme nu sunt insa uniforme in interiorul respectivelor
institutii de forta. Inechitati flagrante exista si acolo. in interiorul fiecarui serviciu secret, in
interiorul MAPN sau MAI sau al puterii judecatoresti, exista diferente extrem de mari intre
diferitele categorii de personal. Din aceasta perspectiva, media acopera printr-un banal calcul
aritmetic venituri exorbitante si camufleaza venituri prea mici.
Pe de alta parte, trebuiesc facute din capul locului doua afirmatii. Unu. Este necesar intr-o
societate ca anumite meserii sa fie platite mai consistent decat altele. Exista profesii care sunt
periculoase sau care sunt deosebit de grele, chiar epuizante si in cazul acestora, in mod evident,
pentru a le face atractive, sunt necesare ajustari in sus ale salariilor si respectiv ale pensiilor si
ajustari in jos legate de anii de munca obligatorii. Doi. Nu toti angajatii acestor institutii muncesc
si traiesc in aceleasi conditii cu grad ridicat de risc. De pilda, in SRI, una este munca unor ofiteri
operativi si cu totul alta a celor care lucreaza in birou. Una este munca specializata care

presupune o pregatire superioara sub toate aspectele si alta este munca prestata de un sereist
care lucreaza ca tamplar sau ca zugrav, ca sofer sau ca frizer, ca femeie de serviciu sau
casierita. intre acestia pot si trebuie sa existe diferente de tratament. Dar este inadmisibil ca un
zugrav de la SRI sa fie platit de cateva ori mai mult decat orice alt zugrav din Romania.
Cand au fost obtinute diverse avantaje, diverse facilitati pentru reprezentantii institutiilor de forta,
in special sub coordonarea lui Gabriel Oprea si cu sprijinul PSD, nimeni nu s-a gandit la unele
dintre discrepantele pe care le-am semnalat mai sus. Dar astazi dezbaterile pe marginea
proiectului de lege, care incearca sa carpeasca aceasta realitate, scot la lumina toate inechitatile.
Inechitatile sunt atat de mari incat statul roman nu va mai avea in mod cert foarte curand
posbilitatea de a achita pensiile nici din bugetul de pensii si nici din bugetele speciale ale caselor
de pensii din institutiile de forta. Singura solutie este ca, fara a fi incalcata Constitutia si fara a fi
incalcat principiul care garanteaza dreptul castigat, sa se se umble totusi in viitor la cuantumul
real al unora dintre aceste pensii speciale.
Ce preconizeaza in acest moment Guvernul? in esenta, un singur lucru. Sa blocheze legal
posibilitatea incasarii unor pensii mai mari decat salariile pe care le-a avut persoana respectiva si
sa blocheze in acelasi timp cresterea exponentiala a acestora in raport cu maririle de salariu ale
persoanelor ramase in activitate. Este doar o simpla carpeala. Care nu face altceva decat sa
amane cu foarte putin timp deznodamantul respectiv, implozia sistemului piramidal al pensiilor
din Romania.
Daca Guvernul PSD plus ALDE nu ar fi in totalitate aservit sistemului de forta, initatorii legii ar
avea posibilitatea introducerii, pentru anumite categorii de pensionari si peste un anumit cuantum
al pensiilor, a unui sistem progresiv de impozitare. Pentru unele persoane din sistem, in mod
scriptic, pensiile ar continua sa fie la fel de mari dar in reaitate, prin sistemul de impozitare, o
parte dintre bani s-ar putea intoarce la bugetul de stat. in felul acesta, ar putea fi restabilita o
echitate. Nici aceasta operatie insa nu ar putea fi facuta in mod uniform pentru toate categoriile
implicate. si aici ar trebui sa existe unele exceptii. De pilda, unui om care si-a riscat viata pe
teatrele de lupta, nu cred ca ar trebui sa i se tunda pensia prin impozitare progresiva in masura in
care aceasta operatie ii este aplicata unei persoane, care a lucrat toata viata in birou,
neasumandu-si niciun fel de riscuri.
Nu am dat decat putine exemple. Dar acestea sut suficiente pentru a semnala cat de complexa
este problema ca atare a acestor salarii si pensii speciale. Atat de complexa incat abordarea nu
poate fi facuta pe picior. Nici de catre Guvern si cu atat mai mult nici in cazul dezbaterilor
parlamentare. Tratarea gresita a unei inechitati poate crea noi traume. De pilda, s-a vorbit in
aceste zile foarte mult despre un fenomen profund imoral. Numeroase persoane din instititutiile
de forta se inghesuie sa se pensioneze acum, beneficiind de posibilitatea de a obtine un
cuantum mai mare decat salariul, urmand ca, in scurt timp, sa se reangajeze, eventual in aceeasi
institutie a statului, ca persoana civila, pentru ca in urmatoriii 15-20 de ani sa-si adauge la pensia
uriasa si un salariu pe masura. in aceste conditii, sub presiunea scandalului public, hodoronctronc, alianta PSD plus ALDE a decis sa interzica prin lege ca o persoana iesita a pensie sa se
poata reangaja. in acest moment, in care-mi redactez analiza, nu se stie daca interdictia va viza
doar institutii si societati ale statului sau va functiona si pentru sistemul privat. Cert este insa ca si
din aceasta perspectiva pot fi generate contradictii grave. in definitiv, de ce o persoana aflata in
putere si pensionata legal la patruzeci si ceva de ani, nu ar mai putea sa munceasca, adaugand

dreptului legal castigat un venit obtinut tot legal in schimbul activitatii sale? Sau de ce in Romania
nu ar avea acest drept dar in strainatate l-ar avea?
Actionand prosteste, cu jumatati de masuri, facand de fapt un blat cu institutiile de forta,
incercand sa nu le supere dar, in acelasi timp, sa raspunda totusi si nemultumirilor majoritatii
cetatenilor, care nu sunt deloc speciali, PSD si ALDE si-au prins urechile in aceasta disputa a
Legii pensiilor.
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