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INFORMARE
Guvernul modifică legislația muncii conform cerințelor investitorilor străini.
Drepturile de bază ale lucrătorilor vor fi pierdute.

Guvernul României refuză să tină cont de punctul de vedere comun al confederatiilor sindicale si al confederatiilor
patronale reprezentative si fortează modificarea legislatiei muncii în sensul dorit (dar neexprimat oficial) de Consiliul
Investitorilor Străini.
Negocierile din ultimele zile, culminând cu întâlnirea avută în data de 2 februarie 2011 cu premierul Emil Boc, au
fost caracterizate de inflexibilitate totală din partea Exectivului si se vor finaliza cu impunerea punctului de
vedere al autoritătilor.
Reprezentantii Guvernului si-au exprimat explicit intentia de a elimina din Codul Muncii articolele referitoare la
contractele colective de muncă (articolele 236-247) în ciuda opozitiei sindicatelor si patronatelor.
Abrogarea acestor articole din Codul Muncii, la care se adaugă si alte elemente din legislatia muncii, ce îi deranjează
pe investitorii străini, va conduce la pierderea unor drepturi si libertăti de bază pe care lucrătorii români le-au obtinut
cu greu în ultimii 20 de ani.
___________________________________________________________________________
Odată cu adoptarea propunerilor guvernamentale de către Parlament, contractele colective de muncă la nivel de
unitate vor exista sau nu în functie de bunul plac al patronului, drepturile salariatilor vor fi fixate direct de către patron,
iar contractul de muncă pe perioadă nedeterminată va dispărea. Prin eliminarea grilelor de ierarhizare, negocierea
salariilor va fi o amintire, nivelul de remunerare rămânând la latitudinea patronului indiferent de calificarea, studiile
sau experienta salariatului. La fel stau lucrurile si în ce priveste timpul de lucru, norma de muncă si plata orelor
suplimentare. La acestea se adaugă pierderea drepturilor minime legate de sănătatea si securitatea în muncă
(dispar comitetele de sănătate si securitate în muncă). Va urma prelungirea perioadelor de probă la 45 de zile pentru
functiile de executie si la 120 de zile pentru functiile de conducere - patronul avand posibilitatea să angajeze oricâte
persoane pe acelasi post, prin rotatie.
Atacul Guvernului la adresa lucrătorilor este unul fără precedent si va conduce la sclavia lucratorului la locul
de muncă, departe de toate principiile si valorile ce stau la baza Uniunii Europene si Organizatiei
Internationale a Muncii.
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Confederatiile sindicale si unele dintre confederatiile patronale reprezentative au făcut tot posibilul pe parcursul
negocierilor să convingă Guvernul României să renunte la pozitia extremă pe care a adoptat-o la presiunea
investitorilor străini.
Au avut loc mai multe runde de discuții (de-a lungul lunii decembrie 2010 si ianuarie 2011) la nivelul Ministerului
Muncii, negocieri în cadrul cărora s-au parcurs Legea Sindicatelor, Legea Patronatelor si jumătate din Legea
contractelor colective de muncă, însă atitudinea ministrului Botiș – extrem de inflexibilă si de pe pozitii de fortă – a
făcut imposibilă continuarea dialogului.
Având în vedere si faptul că ministrul Muncii si-a permis să declare că s-a înteles cu partenerii sociali pe marginea
Codului Muncii, în condiitiile în care la MMSSF nu se discutase acest subiect, confederatiile sindicale si unele dintre
confederatiile patronale au cerut demiterea lui Ioan Nelu Botis din functia de ministru al Muncii (in 18 ianuarie 2011).
Din dorinta de a continua dialogul, partenerii sociali au cerut premierului să intervină ca parte în negociere iar la
finalul săpămânii trecute a avut loc o primă întâlnire cu Emil Boc.
Într-o noua discutie de aproape 4 ore (27 ianuarie 2011) s-a reusit parcurgerea si amendarea a 17 puncte din cele 77
ale proiectului de modificare a Codului Muncii, stabilindu-se ca negocierile să fie reluate luni, 31 ianuarie 2011.
Întâlnirea nu a avut loc la data stabilită ci abia in 2 februarie 2011. Simulacrul de negociere s-a încheiat în momentul
în care Premierul a anuntat că doreste abrogarea din Codul Muncii a articolelor referitoare la contractele colective de
muncă (236-247), urmărind să lase reglementarea acestei zone pe seama unei legi speciale – legea contractelor
colective de muncă, care nu va avea fundament.
Din punctul de vedere al confederatiilor sindicale, negocierile cu Guvernul sunt total compromise. Reprezentantii
Executivului au ca obiectiv precis dereglementarea pietei muncii si indiferent câte runde de negociere vor mai avea
loc, lucrurile se vor întâmpla asa cum doreste coalitia aflată la guvernare.
Este o chestiune de timp până când proiectele de legi vor fi înaintate Parlamentului si până când lucrătorii români îsi
vor pierde drepturile, ca parte a unui experiment de reintroducere a sclaviei moderne.
___________________________________________________________________________
Facem apel la federatiile si filialele membre să informeze toate sindicatele despre această situatie, să
transmită informatiile mai departe către membrii de sindicat si către lucrătorii neafiliati care vor fi afectati în
egală măsură.
Acțiunile de stradă în toată țara și declanșarea unui conflict de interese la nivel national sunt singurele
optiuni pe care le mai avem în acest moment pentru a bloca demersul Guvernului Boc.
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Proiect

PLAN de ACTIUNE SINDICALA
Etapa I - Manifestari de masa in teritoriu
(incepand din 14 februarie 2011)
1. Programarea pe zilele saptamanii
Luni:
Bihor, Botosani, Harghita, Constanta, Caras-Severin, Olt, Vrancea, Giurgiu
Marti:
Satu Mare, Suceava, Covasna, Tulcea, Mehedinti, Valcea, Vaslui, Dambovita
Miercuri:
Salaj, Iasi, Brasov, Ialomita, Timis, Dolj, Braila, Bacau
Joi:
Arad, Neamt, Hunedoara, Prahova, Maramures, Teleorman, Mures, Alba
Vineri:
Cluj, Buzau, Sibiu, Bistrita, Arges, Calarasi, Gorj, Galati
Se vor face manifestari in orice localitate (comuna, oras, municipiu) din judetelor nominalizate in ziua saptamanii
specificate. Manifestatie se va realiza in locatiile in care exista un numar suficient de membrii
Acesta programde manifestari se va efectua pana cand textele se vor definita la guvern si vor trece si de senat
(camera superioara)
2. Declansarea conflict de munca la nivel national pentru nefinalizarea CCMUNN 2011-2014
3. Inceperea de strangere de semnaturi pentru greva nationala
Etapa II – Manifestari la Bucuresti
(incepand din data in care se discuta la
Camera deputatilor data estimata 31 martie 2011)
Deoarece camera decizionala a Parlamentului este Camera Deputatilor, presiunea maxima trebuie pusa pe membrii
din aceasta structura.
Program:
1. pichetare a intrarilor parlamentului
2. discutii cu deputatii din comisie
3. vizita la domiciliu si la sediile partidelor (PD-L, UDMR, UNPR, minoritati) pentru a depune solicitarea
sindicatelor
4. mitinguri in teritoriu cu reunirea oamenilor pe drumurile europene sau nationale
5. greva generala de avertisment in ziua de votare in Camera Deputatilor
Etapa III – GREVA GENERALA
Incepe din prima zi de cand administratia prezidentiala primeste pentru promulgare, de catre presedintele Romaniei,
a modificarilor la Codul muncii si la legile dialogului social

! ATENTIE !
derularea actiunilor incepand cu etapa II pct 3 depinde de disponibilitatea partidelor la putere de a accepta
propunerile partenerilor sociali (adica a celor 5 confederatii sindicale si 4 confederatii patronale semnatare a
contractelor colective pe sectoare de activitate si grup de unitati.
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