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 Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX a sesizat intenția ministrului 

muncii, doamna Raluca Turcan, de a încerca să modifice legea salarizării bugetarilor și legea 

pensiilor prin consultanță internațională plătită din bani publici. 

Atragem atenția asupra faptului că toate legile salarizării elaborate în perioada 

1996-2020 au beneficiat de consultanță internațională și acest lucru nu a împiedicat 

modificarea succesivă a acestora de fiecare partid care a fost la putere. 

Alianta SED LEX consideră că dacă nu ai o viziune clară atunci când lansezi în spațiul 

public astfel de teme de interes general cum sunt legea salarizării sau legea pensiilor, mai 

bine iți faci bagajele și pleci sau lași legile să-și producă efectele așa cum au fost votate de 

parlament (inclusiv de doamna Turcan).   

În fapt credem că doamna Turcan, sub sloganul ”așa este și în alte țări”, 

incearcă să taie din veniturile unor categorii porofesionale, iar Alianta SED LEX își va 

mobiliza membrii de sindicat să-și apere drepturile, după cum este practica și în alte țări. 

Este însă clar pe toată lumea că politicienii folosesc modele internationale așa 

cum le convine, atunci când vor să justifice ceva care nu poate fi acceptat de opinia 

publică din țară, amestecând modele din țări cu sistem de organizare diferit de al țării 

noastre doar pentru a prezenta o ”prostie” ca pe o mare victorie. 

Alianta SEDLEX consideră că actuala lege votată de parlament trebuie aplicată, iar în 

2022 s-ar ajunge la echilibrarea salariilor, deoarece acel principiu prin care veniturile mari 

rămân pe loc iar veniturile mici cresc, se aplică și în legea actuală. 

Acesta este motivul care ne îndreptățește să credem că doamna Raluca Turcan 

intenționează doar diminuări de venituri, mascând acest lucru sub eterna corectare a 

inechităților, nefiind însă prezentate public motive temenic fundamentate care 

determină o nouă modificare substantial a legii salarizării. 
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