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From: amalia.blanariu@vocea.biz [mailto:amalia.blanariu@vocea.biz] 
Sent: Friday, November 10, 2017 12:42 PM 
To: hossu@cartel-alfa.ro 
Subject: Solicitare Vocea.biz 
Buna ziua, 
Sunt Amalia Blanariu, redactor la portalul de stiri Vocea.biz, si v-am contactat pentru a va ruga sa-mi 
furnizati mai multe detalii privind declaratiile facute de doamna ministru al Muncii, joi seara, la Antena 
3, despre tichetele de masa. Astept cu interes raspunsul dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil. Va 
multumesc pentru colaborare. 
 
1. Ministrul Muncii a declarat aseara, la Antena 3, ca protestele privind masurile fiscale 
reprezinta o manipulare, pentru ca nu ati avut o problema cu legea salarizarii, ci cu faptul ca nu voiati 
sub nicio forma ca tichetele de masa sa dispara din lege. De ce v-ati opus scoaterii tichetelor de masa 
din lege? 

 
Regret, încă odată, memoria scurtă a doamnei ministru. Noi ne-am referit tot timpul la 

implicatiile transferului contribuțiilor sociale prin care crește fiscalitatea la angajat (de la 32,5% la 45%). 
Pentru că, deși se vorbește despre reducerea fiscalității, deși in total procentul de fiscalitate pe locul de 
munca este mai mic (scade de la 39,25% la 37,25%), valoric contribuțiile pentru salariați cresc. In plus, 
dacă angajatorul nu crește brutul va avea drept consecințe chiar scăderea salariului net. 

Doamna ministru creează confuzie întenționat, suprapunând cele două legi, a “reformei fiscale” 
și legea salarizarii bugetare. In plus, doamna ministru susține că legea de salarizare bugetară este 
perfectă, dar ea conține o multitudine de inechități, și după numai câteva luni de aplicare, face deja 
obiectul modificării prin OUG.   

Referitor la eliminarea tichetelor din legea salarizării, noi am atras atenția asupra unui aspect 
discriminatoriu care era generat între lucrătorii din sectorul bugetar și ceilalți. In mod normal, dacă se da 
o facilitate, indemnizația de hrană (o facilitate fiscală) ea trebuie acordată tuturor lucrătorilor din 
România, adică trebuia prevăzut în codul fiscal ca “orice angajator poate acorda indemnizație de hrană 
până la 2 salarii minime pe țară în fiecare an, fiecărui salariat”, iar guvernul, ca angajator pentru 
lucratorii bugetari dădea acest drept. Mai mult, interzicerea acordarii salariaților bugetari a unui drept 
marginal prin lege, tichetul de masă, creează  o discriminare a acestora în raport cu ceilalți salariați. 
 
2. Potrivit ministrului, ati transmis inca de la prima discutie sa nu cumva sa intre in aceste tichete 
de masa, ministrul precizand ca aveti interes direct intr-o firma de profil. Cum comentati aceasta 
afirmatie?  
Aveti vreo legatura cu vreo companie din domeniu? Despre ce companie este vorba? Ce legatura aveti 
efectiv  cu aceasta companie? 
 

Nu dețin o firmă de tichete de masă, Confederația Nationala Sindicala “Cartel ALFA” deține 4,3% 
din acțiunile unei companii emitente de tichete de masă (EDENRED) și nu este niciun secret, toate 
informațiile sunt publice. Toți banii proveniți din dividendele obținute de la această companie au fost 
investiți de CNS “Cartel ALFA” în renovarea unor active gestionate de confederatie, care aparțin 
sindicatelor, pentru a nu rămâne toate în paragină așa cum s-a întâmplat cu multe altele administrate de 
statul român. Această afirmație este foarte ușor de verificat prin analiza documentelor contabile. 
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3.      In contextul în care norma de hrană va fi acordată integral abia la finele anului viitor, cum 
estimați ca va influenta masura eliminarii tichetelor de masa bugetul lunar de cheltuieli ale angajatilor 
din sistemul bugetar? 
 

Tichetele de masă sunt un beneficiu extra-salarial foarte important pentru angajații din întreaga 
lume, iar sindicatele sunt cele care trebuie să se asigure că interesele angajaților primează.  
Să nu uitam ca mecanismul este in avantajul tuturor, guvern (combaterea evaziunii fiscale in comert si 
satisfactia lucratorilor), angajator (cresterea competitivitatii prin cresterea productivitatii muncii) si 
salariat (aport la hrana necesara asigurarii numarului de calorii regenerarii fortei sale de munca). 

Organizația Mondială a Muncii (ILO) recunoaște programul tichetelor de masă ca un exemplu de 
bune practici în privința acordării unei alocații de hrană în timpul programului de lucru, menit să crească 
productivitatea, dar și satisfacția salariaților.   

Organizația Mondială a Sănătății a arătat că o alimentație adecvată poate determina o creștere 
a productivității muncii, demonstrând că o creștere cu 1% a numărului de calorii determină o creștere cu 
2,27% a productivității muncii. 

Dorim să protejăm cât mai bine interesele lucrătorilor din România, pentru ca Guvernul 
României să nu își bată joc de ei, așa cum se întâmplă zilele acestea.  

Sunt siderat, spre exemplu, cum un Ministru al Muncii poate afirma cu atât de multă nonșalanță 
că acordă indemnizație de hrană angajaților pentru ca aceștia să își plătească ratele la bănci. Doamna 
Ministru ar trebui să știe că asta înseamnă susținerea fraudei fiscale. Dacă se dorește să aibă bani mai 
mulți pentru a-și achita ratele la bănci, trebuie crescut nivelul de trai, trebuie să creasca salariile nete cu 
adevărat, nu doar artificial, prin creșterea salariului brut.   

In afara de cei din sanatate care beneficiaza astazi de tichete de masa si care vor beneficia de la 
1 ianuarie 2018 de indemnizatia de hrana, restul personalului bugetar nu va beneficia, ceea ce 
reprezinta o micsorare a veniturilor lor. 
  
4. Inca de la intrarea in vigoare a tichetelor de masa ati sustinut vehement aceasta masura, fara 
insa a avea vreo reactie atunci cand retailerii au inceput sa le primeasca si pentru achitarea 
detergentilor, cosmeticelor sau a altor produse de uz casnic, ori a bauturilor alcoolice sau tigarilor, 
care nu au nimic in comun cu hrana. De ce ati avut aceasta abordare si nu ati sustinut doar folosirea 
exclusiva a bonurilor de masa pentru hrana? 
 

Ne-am luptat să obținem tichete de masă pentru că tichetele de masă garantează o destinație a 
fondurilor pentru achiziția de alimente, pentru că scoate banii din economia neagră, fiind tot procesul 
fiscalizat integral și pentru că aduce și bani în plus la bugetul de stat (câteva sute de milioane de lei pe 
an, venituri directe și indirecte). Ar trebui să preocupe pe decidenți mai mult aceste avantaje evidente 
pentru toată lumea, decât încercarea de a împroșca cu noroi. 

Constat ca nu se cunoaște legea, care prevede expres că tichetele de masă nu se pot folosi decât 
numai pentru achiziționarea produselor alimentare, iar cei care nu respectă sunt sanctionați. In rest, 
este datoria instituțiilor care, conform legii, pot lua măsuri in acest sens, pana la retragerea autorizatiei 
de funcționare. 
 
5. Conform ministrului Muncii i-ati cerut ministrului Turismului sa modifice o ordonanta de 
urgenta privind voucherul de vacanta, solicitandu-i ca operatorii de tichete sa castige 3%, nu 1%. Cum 
comentați aceasta afirmatie? 
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În privința voucherelor de vacanță, da, C.N.S. “Cartel ALFA” a solicitat Ministrului Turismului într-
un mod transparent, printr-o adresă oficială, să elimine sau, dacă nu se poate, să mărească acea limită 
neconstituțională și anticoncurențială a comisionului perceput de emitenții de tichete. Am primit 
numeroase semnale atât din partea salariaților, cât și din partea emitenților și a operatorilor din turism, 
hotelurilor și agenții de turism, că un astfel de prag nu face altceva decât să pună o imensă piedică în 
calea dezvoltării acestui sistem extrem de necesar lucrătorilor, dar și turismului românesc. Cum să poată 
emitenții să emită vouchere de vacanță pe care să le primească salariații când statul îi obligă ca din 1% 
din valoarea nominală a voucherului să acopere și cheltuielile de producție, și pe cele de vânzare, si pe 
cele de transport, și pe cele de publicitate, să plătească și salarii și, eventual, să obțină și profit, așa cum 
își dorește orice operator economic. Iar dacă ei nu emit aceste vouchere, oamenii vor suferi în primul 
rând, ei nu vor beneficia de vouchere, statul va suferi pentru că nu își dezvoltă sectorul turism, 
operatorii turistici vor suferi datorita lipsei unei mase importante de turisti, si nu va suferi C.N.S. “Cartel 
ALFA”. Dar din păcate Guvernul nu a fost de acord cu propunerea noastră, iar limita există în continuare. 
Nu am făcut nicio presiune, am explicat, dar nu s-a ținut cont. 
 
6. Ministrul Muncii a mai spus ca, in opinia sa, o astfel de solicitare reprezinta trafic de influenta. 
Cum comentati ? 
 

Nu am ce să comentez. Dacă dumneaei are această convingere, o invităm să nu mai stea pe 
gânduri și să se adreseze instituțiilor abilitate.   
 
7. Premierul Mihai Tudose v-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, ca v-ati transformat in ”liderul 
de sindicat al bancherilor si al unor oameni de afaceri, care vor sa scoata bani din tara, fara sa lateasca 
impozite statului roman pentru sanatate, educatie, infrastructura”. Cum comentati aceste acuzatii? 
 

Premierul a promis că se va adopta o normă tranzitorie care să oblige toți angajatorii să crească 
brutul angajaților. Nu s-a intâmplat așa.  

Acum vin cu declarații aiuritoare că e vina angajatorilor dacă nu măresc brutul, desi nu exista 
nici o conditionare legislativă.  

Au promis în programul de guvernare scăderea contribuțiilor și a impozitului, fiecare angajat 
înțelegând că reducerea acestora se va resimți și în buzunarul său, prin creșterea veniturilor nete. Care 
este însă realitatea? În cazul cel mai fericit, în care bruturile angajaților vor fi mărite corespunzător și la 
timp, veniturile nete se vor menține sau vor avea o creștere de câțiva lei, pe care nu cred că o putem 
califica drept “creștere a puterii de cumparare”, mai ales cu impactul cresterii prețurilor datorat cresterii 
combustibilului. Repet, asta în scenariul cel mai optimist.  

Renumita reducere fiscală este de fapt o creștere a valorii contribuțiilor sociale, un joc de 
procente (un procent puțin mai mic se aplică la o sumă mai mare) în urma căruia angajații vor plăti 
contribuții mai mari. O distribuție injustă a sarcinii fiscale, care lasă integral pe umerii angajaților 
întreținerea sistemelor naționale de protecție socială, de pensii și sănătate.   

Acestea sunt motivele protestului nostru, alături de salariații care se simt, pe bună dreptate, 
înșelați. Se referă la transferul contribuțiilor și nu are nicio legătură cu alte prevederi ale ordonanței, 
referitoare la măsuri care să împiedice transferul profiturilor, cu care suntem de acord. 
 
Cu deosebita consideratie, 
Bogdan Iuliu HOSSU 
Presedinte CNS “Cartel ALFA” 


