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 www.dcnews.ro/2011/11/buget-2012-pensiile-nesimtite-mai-mari-cu-17 
 Luni, 14 iunie 2011
   "Reforma" sistemului de pensii a majorat pensiile "nesim&#355;ite" cu 17% în 2012 fa&#355;&#259; de 2010.  Potrivit
proiectului legii bugetului pe 2012, bugetul de pensii pentru Ministerul Ap&#259;r&#259;rii cre&#351;te în 2012 cu 9%
fa&#355;&#259; de 2011, pân&#259; la 2,47 miliarde de lei. Pentru Ministerul de Interne cu 5%, pân&#259; la 1,62
miliarde de lei, iar pentru Serviciul Român de Informa&#355;ii cu 6%, pân&#259; la 327 milioane de lei, Ziarul Financiar.
   Bugetul de pensii al Casei Na&#355;ionale de Pensii &#351;i Asigur&#259;ri Sociale (CNPAS) cre&#351;te cu doar
0,05%. Astfel, statul î&#351;i asum&#259; în bugetul pe 2012 o cheltuial&#259; de 4,41 mld. lei cu pensiile celor
159.000 de fo&#351;ti angaja&#355;i din structurile Ministerului de Interne, Ministerul Ap&#259;r&#259;rii sau din
cadrul Serviciului Român de Informa&#355;ii, care vor primi o pensie special&#259; medie de 2.289 de lei pe lun&#259;.
Pensia "normal&#259;" medie încasat&#259; de cei 4,76 milioane de pensionari este bugetat&#259; pentru 2012 la
747 de lei.
   Aceasta este pentru prima dat&#259; când sunt prezentate cheltuielile defalcate cu pensiile speciale în proiectul de
buget. În 2010, potrivit unor date ob&#355;inute de ZF de la ministere, statul a cheltuit 3,6 mld. lei pentru plata celor
aproape 156.000 de pensii speciale, iar valoarea medie a pensiei era de 1.946 de lei net. Aceasta înseamn&#259;
c&#259; între 2010, anul de dinaintea reformei pensiilor, &#351;i anul 2012 cheltuielile cu pensiile speciale au crescut
cu 800 mil. lei. Astfel, mult-l&#259;udata reform&#259; a pensiilor, al c&#259;rei scop era s&#259; reduc&#259;
deficitul, arat&#259; c&#259; a creat unul &#351;i mai mare.
   "Reforma pensiilor a vizat includerea pensionarilor care provin din armat&#259;, poli&#355;ie &#351;i SRI în sistemul
public de pensii. Prin recalcularea pensiilor speciale, a rezultat c&#259; aproximativ 80% din pensionari nu au avut
sc&#259;deri ale pensiilor, ci unora chiar le-au crescut, pentru c&#259; au avut venituri mari atunci când au fost activi.
Era normal ca bugetul de pensii s&#259; creasc&#259;, evident, dar nu la asemenea nivel (cu 21% pentru pensiile
speciale - n.red.), pentru c&#259; nu v&#259;d de unde", a spus Mihai &#350;eitan, fost ministru al muncii &#351;i unul
dintre ini&#355;iatorii reformei pensiilor.
   Cheltuielile cu pensiile speciale au crescut cu 180 de milioane de euro în ultimii doi ani, în condi&#355;iile în care
deficitul la fondul de pensii a ajuns la peste 3,6 miliarde de euro. Statul a reu&#351;it s&#259; fac&#259; economii de 10
milioane de euro prin recalcularea în sc&#259;dere a pensiilor unor alte categorii de pensionari speciali, fo&#351;ti
diploma&#355;i, parlamentari, angaja&#355;i ai Cur&#355;ii de Conturi, personal din Ministerul Justi&#355;iei &#351;i
fo&#351;ti lucr&#259;tori în sectorul aeronautic civil.
   Cele mai mari pensii speciale vor primi în 2012 fo&#351;tii angaja&#355;i ai SRI, întrucât pensia medie pentru
aceast&#259; categorie dep&#259;&#351;e&#351;te 3.000 de lei, pensiile lor fiind de peste dou&#259; ori mai mari
decât salariul mediu net pe economie &#351;i de peste trei ori mai mari decât pensia medie la nivelul întregii
&#355;&#259;ri.
   &#350;i fo&#351;tii salaria&#355;i ai MApN, adic&#259; peste 80.000 de pensionari speciali, primesc o pensie medie
de peste 2.000 de lei pe lun&#259;, în timp ce fo&#351;tii poli&#355;i&#351;ti sau func&#355;ionari care au lucrat în
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penitenciare primesc o pensie medie în cuantum de aproape 1.900 de lei pe lun&#259;.
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