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H I R D E T É S

 » BÍRÓ BLANKA

Évente emelkedhet a munka-
nélküliségi segély, valamint a 

fűtéstámogatás, ha a képviselőház 
megszavazza a szociális referencia-
mutató (ISR) növelését. A tervezet 
értelmében a referenciamutatót 
az éves átlaginfl ációval növelnék 
abban az esetben, ha az pozitív. 
Ha az éves infl áció negatív, akkor 
a referenciamutató nem változik, 
javasolják a 2018/213-as számú tör-
vénymódosító tervezetben. Jelen-
leg a referenciamutató 500 lej, és 
2008 óta nem módosult. Ez alap-
ján számolnak ki több szociális 
juttatást, így a munkanélküliségi 
segélyt és a fűtéstámogatást is.

Az emelést kezdeményezők az-
zal érvelnek, hogy az infl ációhoz 
igazított észszerű emelés nem okoz 
majd kilengéseket az állami költ-
ségvetésben. Ennek ellenére tavaly 
a szociáldemokrata párti (PSD) 
kormány negatívan véleményezte 
a tervezetet, arra hivatkozva, hogy 
a gazdasági helyzet nem teszi lehe-
tővé a mutató növelését. A szená-
tus vissza is utasította a javaslatot, 
ám a végső döntést a képviselőház 
hozza meg. Az alsóházban pedig a 
szakbizottságok kedvezően bírál-
ták el, így nagy az esélye annak, 
hogy a plénumban is megszavaz-
zák. Az Országos Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség (ANOFM) külön-
ben korábban már azt is javasolta, 
hogy ne vegyék fi gyelembe a szoci-
ális referenciamutatót, és a külön-
böző juttatásokat igazítsák inkább 
a minimálbérhez.

Jelenleg a referenciamutató 
alapján számolják a munkanélkü-
liségi segélyt, ami alapjáraton an-
nak a 75 százaléka, vagyis havonta 
mintegy 400 lej. Ehhez hozzáadó-
dik még a munkában eltöltött évek 
függvényében a jogosult utolsó 
egyéves átlagbérének 3-10 százalé-
ka, három év után 3 százalék, húsz 
év után 10 százalék.  A pályakez-
dőknek járó támogatást a szociális 
referenciamutató 50 százaléka, 
vagyis 250 lej, a diákmunka után az 
alkalmazónak járó támogatás szin-
tén 250 lej. Amint arról korábban 
írtunk, Kelemen Tibor, a Kovász-
na megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökség igazgatója több ízben 
kifejtette, ennyi pénzért már egyre 
kevesebben bajlódnak a bürokrá-
ciával. A munkanélküliségi segé-
lyért ugyanis az állás nélkül maradt 
személyeknek havonta meg kell 
jelenniük az ügynökség székhelyén 
„pecsételni”, az állásajánlatokra 
jelentkezniük kell, és tanfolyamok-
ra kell járni. A szakember szerint 
éppen ezért legalább kétszeresére 
kellene növelni a segély összegét, 
még ha ezért le is csökkentik a fo-
lyósítás időtartamát. Mint ismere-
tes, jelenleg a ledolgozott munka-
évek függvényében 6–9–12 hónapig 
fi zetik a juttatást, és ennek összege 
a kedvezményezettek 80 százaléka 
esetében nem haladja meg a havi 
450 lejt. Kelemen Tibor úgy véli, ha 
rövidebb ideig legalább ezer lejt fo-
lyósítanának, ösztönöznék a mun-
kanélkülieket, hogy elfogadják az 
ügynökség segítségét, és néhány 
hónap alatt új állást találjanak.

Nagyobb lehet a segélyA KÜLÖNLEGES NYUGDÍJAK ELENYÉSZŐ HÁNYADÁT SZÁMOLNÁ FEL A PNL

Nyirbálnak a spéci juttatásokból

A különleges nyugdíjak 
egy részének felszámolá-
sát vetítette előre Raluca 
Turcan kormányfőhe-
lyettes, jelezte egyúttal, 
hogy a katonák, bírák és 
ügyészek kivételt képezné-
nek. Így viszont túl sokat 
nem spórol a kormány, a 
különleges nyugdíjakra 
kiutalt pénzek legnagyobb 
hányadát ugyanis veterán 
katonák kapják.

 » BÁLINT ESZTER

A minden irányból táma-
dott különleges nyug-
díjak megszüntetését 

helyezte kilátásba tegnapi nyi-
latkozatában Raluca Turcan, 
a nemzeti liberális párti (PNL) 
kormány miniszterelnök-he-
lyettese. Tény ugyanakkor, 
hogy nem számolnának fel 
minden speciális illetményt, 
a katonák, valamint a bírák és 
ügyészek továbbra is kapnák 
ezeket a korántsem alacsony 
összegeket, esetükben ugyan-
is alkotmánybírósági hatá-
rozat is létezik a különleges 
nyugdíj folyósításáról.

„Megszűnik egy óriási mél-
tánytalanság, hiszen a román 
állam évente csaknem 9 milliárd 
eurót költ ezekre a nyugdíjakra. 
Azt szeretnénk, hogy e diszk-
riminatív szempontok alapján 
megszabott kiváltságok meg-
szüntetésével párhuzamosan 
kidolgozzunk egy új nyugdíjtör-
vényt, amelyben a hozzájárulás 
elve jelenti a kiindulópontot a 

nyugdíjak kiszámításakor” – fo-
galmazott Raluca Turcan. 

Marcel Ciolacu, az ellen-
zékbe szorult Szociáldemok-
rata Párt (PSD) ideiglenes 
elnöke mindössze „kampány-
szlogennek” nevezte a liberá-
lisok tervét, és bírálta egyút-
tal, hogy ha már hozzányúl-
nak a speciális nyugdíjakhoz, 
akkor nem szüntetik meg va-
lamennyit. Ciolacu ugyanak-
kor úgy látja, mivel szerzett 
jogokról van szó, sokkal egy-
szerűbb lenne, ha a parlament 
elfogadná a PSD törvényterve-
zetét, ami progresszív, vagyis 
többlépcsős adórendszert ír 
elő, s így minél nagyobb egy 
jövedelem, az adóalanynak 
annál nagyobb jövedelemadót 
kell fizetnie. „Várjuk a vég-

szavazást a képviselőházban. 
Bár a PSD nincs kormányon, 
saját pénzen készíthetünk egy 
hatástanulmányt, és jövünk 
majd a módosító javaslatok-
kal” – közölte Ciolacu.

Idén júniusban országos vi-
szonylatban 187 480 személy 
részesült különleges nyug-
díjban, amelyek közül 9312 
szolgálati, 178 168 pedig kato-

nai. A Hotnews.ro emlékeztet 
ugyanakkor, hogy Mara Calista 
liberális képviselő interpellá-
ciójára válaszolva, tavaly ok-
tóberben a pénzügyminisztéri-
um közölte, hogy a 2018-as évi 
állami költségvetésben mint-
egy 9,0996 milliárd lejt irá-
nyoztak elő a különleges nyug-
díjakra, amiből 8,096 milliárd 
ment az állami katonai nyug-
díjakra, mintegy 1 milliárd lej 
szolgálati nyugdíjakra.

A különleges nyugdíjak ösz-
szege amúgy eltérően alakul: 
a bírák és ügyészek átlagosan 
havi 18 150 lejt kapnak, a légi 
közlekedésből nyugdíjba vo-
nultaknak 10 869 lej, a szám-
vevőszéki alkalmazottaknak 
7744 lej, a honatyáknak pedig 
4446 lej jár. Azon 9312 sze-
mély közül, akik szolgálati 
nyugdíjat kapnak, 5818 nyug-
díjas kap havonta több mint 
6000 lejt, 4046-on több mint 
10 ezer lejt kapnak, 1817-en 
több mint 20 ezer lejt, 162-en 
több mint 30 ezer lejt, míg 10 
személy havonta több mint 
40 ezer lejben részesül.

A katonai nyugdíjak 178 168 
haszonélvezője közül 29 584-
en kapnak havonta több mint 
6000 lejt, 8929-en több mint 
10 ezer lejt, 147-en több mint 
20 ezer lejt, míg öten több 
mint 25 ezer lejt.

A katonai különleges nyug-
díjakat a belügyminisztérium, 
a védelmi tárca, valamint a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) 
költségvetéséből biztosítják, a 
szolgálati nyugdíjakat a mun-
kaügyi minisztérium, míg a 
szenátorok és képviselők jutta-
tását a parlament büdzséjéből 
folyósítják.

Igazságos? A bírák és ügyészek továbbra is részesülhetnek különleges nyugdíjban

 » A 2018-as évi 
állami költségvetés-
ben mintegy 9,0996 
milliárd lejt irányoztak 
elő a különleges nyug-
díjakra, amiből 8,096 
milliárd ment az állami 
katonai nyugdíjakra, 
mintegy 1 milliárd 
lej pedig a szolgálati 
nyugdíjakra.
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