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Guvernul d\ cu o mân\ [i ia
cu trei
Guvernul a stabilit recent unele
m\suri pentru asigurarea pl\]ii de c\tre
angajator a contribu]iei pentru pensii [i
s\n\tate la nivelul salariului minim brut
pe ]ar\ garantat în plat\, pentru to]i
salaria]ii, inclusiv pentru persoanele
care au încheiate contracte de munc\ cu
timp par]ial [i pentru cei cu plata în
acord.
Excep]ie fac salaria]ii elevi, studen]i, persoane cu dizabilit\]i, pensionari [i cei care cumuleaz\ venituri de cel
pu]in nivelul salariului minim brut pe
]ar\ garantat în plat\.
Mai exact, salaria]ii afla]i în una din
urm\toarele situa]ii: elevi sau studen]i
cu vârsta pân\ în 26 de ani; ucenici în
vârst\ de pân\ la 18 ani; persoane cu
dizabilit\]i care, prin lege, au posibilitatea s\ lucreze mai pu]in de 8 ore pe zi;
pensionari pentru limit\ de vârst\ în sistemul publice de pensii, cu excep]ia
celor care beneficiaz\ de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale,
precum [i a celor care cumuleaz\ pensia
pentru limit\ de vârst\ cu cea din sistemele de pensii neintegrate sistemului
public de pensii; persoanele care cumuleaz\ venituri de cel pu]in nivelul
salariului minim brut pe ]ar\ garantat în
plat\ din mai multe contracte individuale de munc\.
În acest sens, Guvernul a adoptat o
ordonan]\ privind modificarea [i com-

pletarea Codului fiscal, urmând ca noile
reglement\ri s\ intre în vigoare la 1 august [i s\ se aplice începând cu veniturile aferente lunii august 2017.
Social, m\sura are rolul s\ protejeze
aceste categorii de salaria]i asigurândule dreptul la pensie [i la servicii me-dicale în sistemul public. Din punct de
vedere economic, noile prevederi au
scopul s\ limiteze situa]iile în care contractele de munc\ cu timp par]ial sunt
încheiate pentru evitarea impozit\rii
potrivit regulilor prev\zute pentru contractele individuale de munc\ cu timp
normal de lucru [i, implicit, s\ elimine
inechit\]ile fa]\ de angajatorii care
încheie contracte individuale de munc\
cu timp normal [i asigur\ salariul minim
brut pe ]ar\ propriilor salaria]ilor.
Noile reglement\ri au fost stabilite
în condi]iile în care, potrivit datelor statistice [i studiilor efectuate în acest
sens:
- exist\ circa 1,1-1,2 milioane de
contracte de munc\ cu timp par]ial;
- 370.000 salaria]i activi au un singur contract de munc\ cu timp par]ial;
- aproximativ 710.000 asigura]i cu
contracte de munc\ cu timp par]ial, au
un venit mediu brut de 903 lei/lunar (decembrie 2016);
O astfel de practic\ genereaz\, de
asemenea, inechit\]i fa]\ de angajatorii
care încheie contracte individuale de

munc\ cu timp normal [i asigur\ salariul
minim brut pe ]ar\ propriilor salaria]i.
Problematica este cu atât mai important\ cu cât în ultimii doi ani cu
creºtere economic\ ridicat\, num\rul
locurilor de munc\ cu timp par]ial a

Mini[trii n-ar mai
trebui s\ "cânte"
fiecare partitura
proprie
Guvernul a aprobat prin memorandum Codul de conduit\ al membrilor
Guvernului României. Codul reglementeaz\ norme de conduit\ [i etic\
pentru miniºtri. Obiectivul principal al
Codului de conduit\ îl constituie asigurarea exercit\rii demnit\]ii publice de
membru al Guvernului în condi]ii de
integritate, impar]ialitate [i transparen]\, ca mijloc de promovare a unei
bune guvernan]e, element important al
democra]iei. Principiile generale care
guverneaz\ conduita membrilor
Guvernului
sunt
suprema]ia
Constitu]iei [i a legii, prioritatea interesului public, profesionalismul, integritatea moral\ [i transparen]a în exercitarea demnit\]ii publice. Astfel,
membrii Guvernului au obliga]ia s\ declare, prin orice mijloc, orice situa]ie
de natura celor care genereaz\ conflict
de interese sau incompatibilitate. De
asemenea, le este interzis s\ permit\
utilizarea numelui sau imaginii proprii
în ac]iuni publicitare pentru promovarea unei activit\]i comerciale.
Membrii Guvernului au obliga]ia de a
asigura, în condi]iile legii, transparen]a
administrativ\, în vederea men]inerii
încrederii publicului în integritatea, impar]ialitatea [i eficacitatea autorit\]ilor
[i institu]iilor publice pe care le
reprezint\. În activitatea public\, membrii Guvernului invita]i la dezbateri
publice de orice natur\, în calitate oficial\, au obliga]ia s\ prezinte pozi]ia
oficial\ asumat\ de Guvernul
României. De asemenea, în cazul în

care nu exist\ o pozi]ie oficial\ a
Guvernului, au obliga]ia s\ fac\ cunoscut faptul c\ opinia exprimat\ nu
reprezint\ punctul de vedere oficial al
Guvernului. Sesiz\rile în leg\tur\ cu
înc\lcarea Codului de conduit\ de c\tre
membrii Guvernului se aduc la
cuno[tin]a primului ministru, prin in-

termediul Secretariatului general al
Guvernului. Prim ministrul pune în
discu]ia membrilor cabinetului sesizarea, hot\rându-se prin consens
asupra celor mai bune c\i de
solu]ionare. Abaterile grave de la conduita etic\ fac obiectul analizei în
cadrul Guvernului.
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crescut mai repede decât cele cu timp
complet, respectiv cu 3,7% în medie pe
an fa]\ de 2,1% în medie.
De asemenea, este de subliniat c\
practica subsalariz\rii for]ei de munc\
iese în eviden]\ ºi prin faptul c\ în me-

die în fiecare lun\ circa 55.000 salaria]i
sunt f\r\ venituri declarate la Casa de
Pensii, deci f\r\ contribu]ii care s\ se
reg\seasc\ în pensiile viitoare.

