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COMUNICAT DE PRESĂ
C.N.S.L.R. – FRĂȚIA CERE GUVERNULUI SĂ RENUNȚE LA INIȚIATIVA DE A
TRANSFERA CONTRIBUȚIILE SOCIALE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția a participat astăzi,
20 septembrie 2017, la întâlnirea inițiată de vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, subiectul
principal fiind intenția Guvernului de a trece contribuțiile sociale de la angajator la angajat.
La discuția cu principalele confederații sindicale reprezentative au fost prezenți ministrul
Sănătății, al Finanțelor Publice, al Justiției, al Muncii și cel al Dialogului Social.
C.N.S.L.R. – Frăția consideră anormal ca partea guvernamentală să nu facă public,
nici până în acest moment, un draft al proiectului de lege prin care intenționează să
introducă această schimbare importantă a arhitecturii sistemului de impozitare a veniturilor
salariale din România. ”Nu știm cum va funcționa acest mecanism și, în lipsa unor explicații
complete, apreciem că el va afecta semnificativ veniturile nete ale salariaților. Partea
guvernamentală a încercat să ne convingă că această măsură va conduce la o mai bună
colectare a veniturilor fiscale, că vor crește veniturile la bugetul de stat și că se va mări
punctul de pensie! Sunt doar explicații fără suport, dacă nu avem un draft al actului
normativ și nu știm cum intenționează să coroboreze modificările Codului fiscal cu Legea
153/2017 Dacă cele două subiecte – salarizarea bugetarilor și trecerea contribuțiilor sociale
din sarcina angajatorului în cea a angajatului – nu vor avea mecanisme de aplicare clare,
vom constata că mărirea salariilor, deja legiferată de Legea 153/2017, va fi practic anulată
de trecerea C.A.S. și C.A.S.S. în sarcina angajatului!” a declarat Leonard Bărăscu,
președintele C.N.S.L.R. – Frăția.
În cadrul aceleiași întâlniri, a fost reluată discuția privind aplicarea Legii – cadru nr.
153/2017, C.N.S.L.R.-Frăția reclamând necesitatea completării și corectării imediate a
omisiunilor și discriminărilor între diferite categorii de angajați din sectoarele bugetare. În
perioada următoare, federațiile reprezentative din sectorul bugetar vor avea întâlniri tehnice
cu reprezentanții ministerelor de resort, pentru a discuta concret, pentru fiecare familie
ocupațională, efectele asupa salariilor nete ale angajaților, generate de introducerea noului
mecanism de trecere a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.
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