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Vicepremierul Gabriel Oprea a precizat cǎ ȋncepȃnd cu 1 august preşedintele țǎrii,
prim-ministrul şi preşedinții celor douǎ Camere ale Parlamentului vor avea un salariu
net de 15.108 lei / lunǎ. Nici vicepremierulului, nici miniştrilor sau şefilor de servicii
secrete nu le va fi prea rǎu: salariul net al acestora va ajunge la 13.365 lei. Se are ȋn
vedere creşterea salarialǎ ȋn 48 de funcții de conducere.
Douǎ motive temeinice (?)
au stat la baza enunțului care bucurǎ nespus pe toți romȃnii:
&quot;Sunt douǎ motive pentru care am fǎcut acest anunț. În primul rȃnd, pȃnǎ la finalul acestui
an vom avea creşteri de salarii ȋn tot sistemul public. În al doilea rȃnd, din rațiuni de
transparențǎ, pentru a nu exista nicio suspiciune.&quot;

În primul rȃnd: dacǎ vor fi creşteri de salarii ȋn tot sectorul public, de ce nu cresc ȋntȃi salariile
celorlalți din sectorul amintit, şi abia apoi sǎ se ȋncheie, apoteotic, anul 2015 cu creşterile mici,
destul de greu observabile ale celor care au grijǎ de noi toți, ne conduc şi ne pǎzesc (de rele,
fireşte...) cȃt pot de bine?

În al doilea rȃnd: suspiciunea poate rǎmȃne, ȋmpotriva anunțului bǎrbǎtesc fǎcut. Spunȃnd cǎ
se va ȋntȃmpla un lucru, nu se eliminǎ deloc semnele de ȋntrebare care pot plana asupra acelui
lucru.

Declarația fǎcutǎ de Gabriel Oprea a continuat pe un ton care m-a fǎcut sǎ-mi dau, ȋn sfȃrşit,
seama de gravitatea actualǎ a situației, care trebuie neapǎrat remediatǎ:
&quot;Nu este posibil ca un preşedinte sǎ primeascǎ la sfȃrşitul lunii doar 1500 de euro&quot;,
a declarat premierul interimar, care a argumentat şi cǎ &quot;am avut miniştri cu salarii mai mici
decȃt subordonații lor&quot;.

În primul rȃnd aici n-am ȋnțeles ce ȋnseamnǎ „un preşedinte”. Preşedinți avem destui, dupǎ
cum se ştie: de sindicat, de televiziuni, de partide, etc. Dacǎ citeam „...preşedintele sǎ
primeascǎ la sfȃrşitul lunii...”, aş fi ȋnțeles exact la cine se referǎ comunicatul domnului Oprea.

În al doilea rȃnd convertorul valutar pe care l-am „rugat” sǎ-mi facǎ nişte calcule, mi-a „şoptit”
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cǎ 1500€ echivaleazǎ cu 6.727 lei. Puțin, ȋntr-adevǎr... Oare cum fac unii care au (dacǎ au...)
salariile de 200, 300, sau 400 de € pe lunǎ?

&quot;Peste tot ȋn lume salariile mici genereazǎ corupție&quot;
a mai spus primul ministru interimar Oprea.

În primul rȃnd de ce apar corupții cu salarii mult mai mari decȃt cele cȃteva sute de euro ale
celor mai mulți dintre romȃni?

În al doilea rȃnd, un calcul fǎcut de site-ul economic
www.calculator -salarii.ro
aratǎ foarte limpede cǎ la un salariu net de 1706 lei, statul ȋncaseazǎ 1260 de lei (709 lei de la
angajat, 551 lei de la angajator). Poate cǎ aici ar fi ceva de lucru pe la Guvern. De Parlament
nu zic, pentru cǎ-i ȋn vacanțǎ!
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