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Către,
Federaţiile membre ale Blocului Naţional Sindical
Spre ştiinţă, Filialelor Judeţene
Stmaţi colegi,
Aşa cum v-am informat, la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, în
condiţiile în care confederaţiile patronale nu şi-au îndeplinit obligaţia de a
convoca organizaţiile sindicale reprezentative în vederea negocierii noului
CCMUN, confederaţiile sindicale au lansat invitaţia pentru negocieri
conform legii.
Procesul de negociere a început în data de 27 noiembrie 2010, cu
participarea celor 12 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional.
Confederaţiile sindicale au propus:
prelungirea CCMUN în vigoare, pe o perioadă de 4 ani, cu
clauză de revizuire prin acordul părţilor a acestuia, în
condiţiile modificărilor legislative şi a propunerilor părţilor
(termen, 01 mai 2011);
revizuirea structurii de ramuri(sectoare) de o manieră care să
stimuleze negocierea colectivă în respectivele sectoare(termen
februarie 2011.)
În urma procesului de negociere desfăşurat în intervalul 27 noiembrie17 decembrie am convenit:
încheierea unui nou CCMUN pentru anii 2011-2014, care
conţine modificări minime la grila de ierarhizare profesională
de la art. 40, strict pentru anul 2011;
salariu minim brut negociat de 700 de lei;

-

introducerea a două noi articole referitoare la obligaţia
asumată de către părţi pentru revizuirea anexei privind
ramurile(sectoarele) de activitate până în februarie 2011 şi;
revizuirea contractului, având în vedere propunerile părţilor şi
efectele modificărilor legislative până la 01 mai 2011.
În data de 17 decembrie am încheiat negocierea, procesul verbal fiind
semnat de către părţi cu excepţia a trei confederaţii patronale membre ale
ACPR. Acestea şi-au manifestat intenţia de semnare cu obiecţiuni.
În condiţiile date şi din dorinţa de a respecta obligaţia asumată de a
înregistra noul CCMUN până în 24 decembrie, am înaintat documentul spre
semnare părţilor. Surprinzător, confederaţiile patronale din ACPR nu şi-au
mai respectat semnătura din procesul verbal de încheiere a negocierilor. Au
semnat alături de confederaţiile sindicale, confederaţiile patronale UGIR
1903, CONPIROM, UNPR şi CPISC. Confederaţiile patronale semnatare
reprezintă peste 80% din lucrătorii din economia naţională şi cu care
negociem CCM-uri în 19 ramuri de activitate.
După repetate încercări de soluţionare a acestor divergenţe la nivelul
patronatelor şi al guvernului, confederaţiile patronale din ACPR au refuzat
semnarea noului CCMUN deşi şi-au însuşit procesul verbal de finalizare a
negocierilor. În aceste condiţii s-a depus CCMUN 2011-2014 spre
înregistrare la MMFPS, însoţit de o copie a procesului verbal. Ministerul
Muncii a refuzat înregistrarea CCMUN pe motivul lipsei semnăturilor
tuturor confederaţiilor patronale participante la negocieri. Situaţia
îndreptăţeşte confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional să
notifice confederaţiile patronale opozante asupra existenţei premiselor de
declanşare a conflictului de interese la nivel naţional.
Conform ultimei decizii a B.Ex BNS, am întocmit documentaţia
necesară în acest scop, documentaţie pe care vă invităm să o studiaţi şi să
întreprindeţi acei paşi care vă revin, pentru ca în cel mai scurt timp conflictul
să fie declanşat.
Pentru fiecare pas procedural ce va urma, vă stăm la dispoziţie pentru
lamuriri suplimenttare.
Contăm pe solidaritatea voastră militantă.
Preşedinte BNS,
Dumitru COSTIN

