Pensiile speciale - un vis frumos pentru politicienii Romaniei
Marţi, 08 Decembrie 2015 17:58 -

Un grup format din 30 de senatori și deputați au inițiat o propunere legislativă care prevede ca
primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene să beneficieze de pensii
speciale.

Această inițiativă se aplică celor care au atins vârsta standard de pensionare, dar și celor care
au deținut astfel de funcții anterior intrării în vigoare a actului normativ. Beneficiarii vor putea
cumula pensia specială, suportată de bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii. Valoarea indemnizației
pentru limita de vârstă se va putea acorda în limita a trei mandate și va fi calculată ca produs al
numărului de luni din mandat cu 0,55 din indemnizația brută lunară. Spre exemplu, la o
indemnizație brută de 7.000 lei pentru un mandat, pensia specială ajunge la 1.500 lei, iar pentru
trei mandate, poate depăși 4.000 lei. Totodată, acest tip de pensie va fi actualizat de fiecare
dată când se va majora sau indexa indemnizația.

Primarii din Maramureș nu spun „NU” pensiei speciale. Dacă unii primari susțin ideea unei
astfel de pensii, dar numai pentru cei care s-au zbătut pentru comunitățile pe care le reprezintă
și nu pentru cei care „au umblat patru ani după femei și băutură”, alții sunt convinși că
propunerea nu va trece de Parlament.

Primarul din Rona de Sus, Ioan Romaniuc, spune că de aceste pensii speciale ar trebui să
beneficieze numai primarii care au mai multe mandate și care au și făcut ceva pentru
comunitățile lor. „Eu, ca primar, ce să comentez? Eu aș vrea la toți să le dea bani mai mulți, dar
mai ales pentru cei care lucrează în condiții mai grele, ca noi. Nu ne obligă nimeni pe noi să fim
primari, noi vrem. Ar fi bune aceste pensii pentru cei care se zbat pentru comunitățile lor, nu
pentru cei care umblă toată ziua după femei și stau la băute. Și cei care au mai multe mandate”.

Sursa: infoMM.ro

1/1

