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J apánsztrájkot hirdetnek péntek-
től az Országos Börtönigazga-

tóság Szakszervezeti Szövetségé-
nek (FSANP) tagjai, tiltakozásul a 

„hatóságok érdektelensége” miatt. 
A szervezet csütörtöki közleményé-
ben Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter menesztését követeli, köve-
teléslistáján szerepel továbbá a jobb 
munkakörülmények kialakítása és a 
túlórapénz visszamenőleges kifi ze-
tése. A FSANP emlékeztet, hogy az 

igazságügy-miniszter egy évvel ez-
előtt a munkakörülmények javítását 
ígérte, tovább azt is, hogy kidolgoz-
nak egy több évre szóló beruházási 
tervet, azóta azonban az erre a célra 
fordítható költségvetés a felére csök-
kent. A szakszervezet nyilvántartása 
szerint országos szinten több mint 

egymillióra tehető a ki nem fi zetett 
túlórák száma. „Kérjük, töröljék azt a 
jogszabályi szemfényvesztést, amely-
lyel 2017. szeptember 15-étől 30 száza-
lékkal csökkentették a börtönökben 
dolgozók, a rendőrök és a katonák 
nyugdíját” – idézi az Agerpres a szak-
szervezet közleményét.

Jobb körülményeket követelnek a börtönőrök

H I R D E T É S

azonban ez csak az infl áció alapján 
fog növekedni. „Ez a leválasztás a 
nyugdíjak középtávú befagyasztá-
sát jelenti” – hangsúlyozta Hossu. 
Hozzátette: az aktív lakosságot 
képviselő nagy szakszervezeti szö-
vetségek képviselőit egyáltalán 
nem vonták be a nyugdíjtörvény 
módosításának kidolgozásába. 
Bogdan Hossu úgy véli, a terve-
zett intézkedések a feketemunkát 
fogják ösztönözni, mert az alkal-
mazottak nem fogják tudni, hogy 
milyen nyugdíjuk lesz a jövőben.

Lia Olguţa Vasilescu munka-
ügyi miniszter a napokban több 
alkalommal is leszögezte, hogy a 
parlament őszi ülésszakán megvi-
tatandó nyugdíjtörvény értelmé-
ben nem módosul a nyugdíjkorha-
tár, és a mostani mintegy 5,2 millió 
öregségi juttatás közül egy sem 
fog csökkenni. Vasilescu közölte, 
jövőre 1265 lejre emelik a jelenleg 
1100 lejes nyugdíjpont értékét, ami 
2020-ban további 1775 lejre növek-
szik majd. A tárcavezető szerint 
az eddig folytatott előszámítások 
alapján a következő négy évben 
megkétszerezik a nyugdíjakat 
(Romániában jelenleg 1100 lej az 
átlagnyugdíj). Különben a mun-
kaügyi miniszter már korábban 
elismerte, hogy a tervezett nyugdí-
játszámítások nyomán a jelenlegi 
keret kétszeresét kell elkülöníteni 
a költségvetésből a nyugdíjakra, 
ami nem kevesebb mint 120 milli-
árd lejes tételt jelent. Cristian Păun 
gazdasági elemző, bukaresti egye-
temi tanár arra fi gyelmeztet, hogy 
a jelenleg mintegy négymilliárd 
eurós hiánnyal rendelkező nyug-
díjrendszer számára hatalmas 
többletterhet jelentenek a tervezett 
intézkedések, amelyek miatt „el-
szállhat” az ország költségvetési 
defi citje. 

és „hülyeségi illeték kifi zetése nélkül 
nem demonstrálhatnak”. A politikus 
úgy vélekedett, hogy nem sértett meg 
senkit, csupán azt akarta kifejezni, 
hogy nem minden vendégmunkás elé-
gedetlen a kormánnyal.

Számottevő erőkkel készül a csen-
dőrség, amely más megyékből is 
erősítést vezényelt Bukarestbe, a tün-
tetők fi gyelmét pedig felhívták arra, 
hogy „nem fogják eltűrni” a polgári 
engedetlenséget, az erőszakos cselek-
ményeket, az erőszakra vagy állami 
intézmények elfoglalására uszító fel-
hívásokat. Marius Militaru, a csend-
őrség kommunikációs szolgálatának 
vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján 
felhívta a fi gyelmet az utóbbi napok-
ban az állami intézmények elleni erő-
szakra buzdító felhívásokra. „Mi nem 
játszadozunk ezekkel a dolgokkal, és 
intézkedni fogunk. Mindenki, aki erő-
szakos cselekményre buzdít, a törvény 
előtt fog felelni tettéért. A csendőrség-
nek nem a konfrontáció a szerepe, ép-
pen ezért arra kérünk mindenkit, ha-
tárolódjanak el a bajkeverőktől, akik 
azt szeretnék, hogy radikalizálódjon 
a közhangulat, hogy válaszreakciót 
váltson ki a rendfenntartók részéről” 
– jelentette ki Militaru.




