
Asumare cu incidente la Parlament
Asumarea raspunderii de catre Guvern pe legea care plafoneaza salariile profesorilor si pe Codul Social
nu s-a lasat fara incidente. Potrivit Realitatea TV dascalii nu au avut acces in plen unde Guvernul si-a
asumat raspunderea, mai multi profesori incercand, totusi sa intre in sala in timpul discursului
premierului Boc. Una dintre profesoare a aratat, potrivit televiziunii citate, ca a venit la intalnirea
sindicalistilor cu reprezentantii Opozitiei, subliniind ca stia ca Guvernul isi asuma raspunderea pe o serie
de legi "care privesc viitorul si sanatatea natiunii". Profesoara a spus ca nu a putut intra in plen, pentru ca
toate usile au fost inchise. 
  
  Liviu Pop, lider sindical a aratat ca unii profesori au dorit sa participe la asumarea raspunderii
Guvernului, subliniind, totodata, ca nu a fost vorba despre o actiune a miscarii sindicale, in timp ce
premierul a refuzat sa comenteze incidentul. Boc a declarat ca el nu face parte din structura
Parlamentului. 
  
  Incidentele de ieri au avut loc in conditiile in care Guvernul si-a angajat raspunderea in fata
Parlamentului pentru legea privind salariile din invatamant in anul 2011. Potrivit Agerpres, proiectul de
lege urmareste sa stopeze, in acest an, majorarea cu 33,4% a salariilor din invatamantul preuniversitar.
Masura este luata de Executiv in conditiile deciziilor judecatoresti prin care a fost dispusa reincadrarea
dascalilor, incepand cu anul 2010, luand in considerare salariile de baza aferente lunii decembrie 2009,
rezultate din aplicarea Legii 221/2008, privind majorarea salariilor cu 50%. Actul normativ nu intervine
in cazul drepturilor castigate in instanta de profesori, anterioare legii de plafonare, insa acestea vor fi
esalonate in perioada 2012 - 2014, prin Ordonanta de Urgenta 71/2009. Şeful Executivului, Emil Boc, a
sustinut ca 95% dintre cadrele didactice nu vor fi afectate de noua lege, intrucat acestea nu castigasera in
instanta drepturile pe care le blocheaza actul normativ pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea.
Proiectul de lege prevede inclusiv sanctiuni penale pentru ordonatorii de credite care nu aplica grilele de
salarizare stabilite de Guvern. 
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