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COMUNICAT DE PRESĂ

GUVERNUL CU DOUĂ FEŢE
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” constată, pentru a nu ştiu câta oară, că
Guvernul Boc este incapabil să-şi respecte nu numai promisiunile făcute la preluarea mandatului, ci
şi propriile decizii, propriile proiecte legislative şi propriile programe.
Organizaţia noastră a argumentat şi a susţinut necesitatea adoptării unei legi a salarizării
bugetarilor, care să anuleze discriminarea salarială existentă între diferitele categorii profesionale.
Este inadmisibil ca într-o ţară cu pretenţii de legalitate şi corectitudine faţă de cetăţean, să existe
„bugetari de lux”, care îşi asigură, din salariul de la bugetul public, venituri („nesimţite”) de zeci de
mii de lei, şi „bugetari de mâna a doua”, care îşi drămuiesc cu parcimonie banul, pentru a nu rămâne
în urmă la întreţinere sau la plata taxelor şi impozitelor către stat.
Şi iată că, după ce sub presiunea sindicatelor, a Uniunii Europene şi a altor organisme
internaţionale, proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor a ajuns la o formă care putea fi adoptată
de guvern şi înaintată Parlamentului, aflăm că, din pix, primul ministru taie 40% din salariile
negociate. Ba, mai mult, declară cu nonşalanţă că fiecare partener de dialog a cerut cât a dorit, dar
primeşte pe măsura disponibilităţii financiare.
Atragem atenţia guvernului că nivelurile salariale prevăzute în proiectul de lege nu au fost
„cerute”, ci „negociate” cu reprezentanţii ministerelor. Pe parcursul acestor luni de discuţii şi analize,
guvernul nu a ştiut care-i sunt „disponibilităţile financiare”?
De fapt, prin gestul de a reduce „pe şest” salariile negociate şi a ne pune în faţa faptului
împlinit, guvernul Boc calcă în picioare toate negocierile, toate protocoalele şi toate convenţiile pe
care le-au încheiat organizaţiile sindicale cu Ministerul Muncii, al Educaţiei şi al Finanţelor, arătând
astfel cât de mult contează pentru el dialogul social.
De fapt, ce ne putem aştepta de la un guvern ai cărui reprezentanţi au votat, în toamna
trecută, o lege – cea a creşterii cu 34% a salariilor angajaţilor din învăţământ – pe care ulterior au
desfiinţat-o printr-o succesiune de ordonanţe de urgenţă emise abuziv? Constatăm că toată această
perioadă de aşa-zise negocieri şi consultări cu partenerii sociali a fost doar o batjocură, un fel de a
spune: „vorbiţi voi, că noi facem tot ceea ce vrem”. Sau o fi fost doar o formă de a câştiga timp, până
la alegerile prezidenţiale, pentru a demonstra Bruxelles-ului că România este condusă de un guvern
responsabil, care face tot ceea ce este posibil pentru ca cetăţeanul să traverseze cât mai suportabil
perioada de criză?
Indiferent care a fost raţiunea gestului guvernamental, premierul Boc şi echipa sa ar trebui să
fie conştienţi că societatea românească nu mai poate fi manipulată politic atât de uşor şi că va veni
foarte curând momentul în care vor trebui să dea explicaţii atât pentru proasta gestionare a ţării şi a
banului public, cât şi pentru batjocura la care îi supun zilnic pe cetăţenii acestei ţări.
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