Ceferiștii ar putea fi exceptați de la interdicția
privind cumulul pensie-salariu
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Lucrătorii din domeniul feroviar și cei din învățământ ar putea fi
exceptați de la interdicția privind cumulul pensie-salariu pe care o
pregătește Executivul.

Reprezentanții celor cinci mari confederații sindicale
reprezentative au discutat miercuri după amiază pe
această temă cu ministrul Muncii, Raluca Turcan.
“Toți am avut același punct de vedere. I-am prezentat
doamnei ministru ce efecte ar putea avea o asemenea
prevedere asupra salariaților de la societățile feroviare
de stat, CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă, și din
învățământ. Ar apărea o situație de discriminare și
concurență neloială. De această dată, doamna ministru
a fost receptivă la observațiile noastre, pe care a rămas
că le va analiza”, a declarat pentru Club Feroviar,
imediat după încheierea discuțiilor de la Ministerul
Muncii, Iulică Măntescu, președintele Federației
Mecanicilor de Locomotivă, afiliată la confederația
Cartel Alfa.

Club Feroviar a dezvăluit recent că decizia de a interzice cumulul pensiei cu salariul la
stat va lovi grav societățile feroviare din subordinea Ministerului Transporturilor. Mii de
angajați ai CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă sunt fie pensionari, fie îndeplinesc deja
condițiile de pensionare. În aceste condiții, se va produce o migrare de la stat la privat,
dar și de la CFR Marfă la CFR Călători.

Florin Cîțu spune că proiectul care interzice cumulul pensie-salariu este
foarte bun

Tot miercuri după amiază, premierul Florin Cîţu a declarat că i se pare normal să se
interzică cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoană să decidă dacă
doreşte să încaseze pensia sau salariul.
Florin Cîţu a fost întrebat miercuri, după şedinţa de Guvern, despre proiectul de lege care
va interzice cumulul pensiei cu salarul de la stat şi a precizat: “Este un proiect de lege
pe care l-am discutat în Coaliţie. Am văzut draftul. (…) Va fi o dezbatere publică. Mi se
pare un proiect de lege foarte bun”.
Premierul consideră că este normal ca fiecare persoană să aleagă. “Mie mi se pare un
proiect de lege foarte bun, am încercat şi anul trecut acest lucru. Mi se pare normal, în
momentul în care ai ieşit la pensie, să decizi dacă vrei să încasezi pensia sau dacă vrei
să fii angajat, atunci să renunţi la pensie”, a mai declarat Cîţu.
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