30.000 de pensii recalculate au fost deja puse în plată
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Marius Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale, a dat asigurări tuturor pensionarilor că
își vor primi pensiile recalculate, în baza unui efort făcut de toate casele de pensii din
țară.

Ministrul a dezaprobat declarațiile alarmiste ale celor care susțin că nu sunt bani de pensii și a
explicat care este situația la momentul actual privind livrarea, către pensionari, a pensiilor
recalculate.
"În primul rând, vreau să le spun tuturor să nu ia în seamă nicio declarație alarmantă că
nu sunt bani de pensii, cum că nu avem prevăzut în buget acest bani sau că banii de
majorări nu se vor acorda. Astfel de declarații le-am numit eu la un moment dat
iresponsabile și le cataloghez și acum la fel”, a spus ministrul Muncii și Justiției Sociale
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

30.000 de pensii recalculate au fost deja puse în plată
Categorie: Național Publicat: Vineri, 19 Aprilie 2019 22:28 Accesări: 2195

Marius Budăi, vineri seară, la România TV.
El a spus că România se află pentru prima oară în situația de a avea chiar un excedent pentru
plata pensiilor și a explicat și care sunt sursele acestui excendent.
”Suntem în situația în care pentru prima oară în istoria România estimarea este de a avea
un excedent la sfârșitul anului pe plata pensiilor (...) după transferul contribuțiilor de la
angajator la angajat (....). Ulterior, prin creșterea masei salariale, prin peste 230.000 de
noi contracte de muncă, în acești doi ani, 2017 și 2018, a crescut și masa salarială, prin
creșterea salariului mediu pe țară, prin diversificarea lui pentru studii medii (...). Aceste
măsuri nu au dus la nimic altceva decât la încasări mai mari în bugetul asigurărilor
sociale”, a mai spus ministrul.
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