23 februarie 2011
URGENT

INFORMARE
În atenția Federațiilor și Filialelor/Uniunilor Județene afiliate la cele cinci confederații

Stimați colegi,

Luni, 21 februarie 2011, a avut loc reuniunea Birourilor Executive ale federațiilor afiliate la
CNSLR-Frăția, CNS Cartel Alfa, CSDR, BNS și Meridian, reuniune la care au participat circa 350 de
delegați. În cadrul acestei întâlniri s-au stabilit acțiunile pe care le vom organiza în comun pentru a bloca
inițiativa Guvernului Boc de a modifica actualul Cod al Muncii cât și Legea Sindicatelor, Legea
Patronatelor, Legea conflictelor de muncă și Legea Contractelor Colective de Muncă.
Pentru a câștiga acest ”război” ce are ca miză drepturile fundamentale ale lucrătorilor, s-a stabilit
un plan de acțiune ce combină: (1) informarea cât mai completă si corectă a membrilor de sindicat, (2)
campaniile de conștientizare a clasei politice, (3) acțiunile de stradă de amploare și (4) declanșarea
grevei la nivel național.
1.

În ce privește informarea lucrătorilor, vă rugăm să luați toate măsurile necesare la nivel federal și
la nivel județean pentru a le comunica membrilor afiliați efectele devastatoare pe care le va avea
modificarea Codului Muncii și a legilor menționate mai sus asupra lucrătorilor. Informarea și
mobilizarea acestora trebuie să înceapă cât mai repede cu putință, prin toate mijloacele de
comunicare pe care le aveți la dispoziție, inclusiv prin organizarea de adunări generale la nivel de
sindicat. Organizați întâlniri formale sau informale, în întreprinderi, în locuri publice, în case de
cultură, oriunde și oricând aveți ocazia să le prezentați oamenilor situația extrem de gravă în care ne
aflăm. (Dacă nu ați făcut deja acest lucru până acum)
Pe site-ul www.sustinecodulmuncii.ro găsiți materialele necesare pentru informarea lucrătorilor. Cele
cinci confederații sindicale vor elabora și vă vor pune la dispoziție și fluturași/afișe însă până la
definitivarea acestora informațiile trebuie să plece către membrii de sindicat.
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2. Reprezentanții celor cinci confederații au început de astăzi o serie de întâlniri cu partidele politice
și vor organiza întâlniri la nivel central cu grupurile parlamentare. Facem tot posibilul să îi
informăm pe cei care ne conduc și ne reprezintă în Parlament cu privire la punctul de vedere al
lucrătorilor. Concomitent le solicităm parlamentarilor să nu susțină Guvernul și să voteze în favoarea
moțiunii de cenzură – În cazul în care Guvernul Boc va decide să își asume răspunderea
Filialele/Uniunile județene trebuie să facă un demers similar la nivel local. Vă rugăm să
organizați întâlniri cu parlamentarii, să organizați conferințe de presă, să le trimiteți e-mailuri, să
folosiți orice căi de comunicare și de sensibilizare pe care le credeți de cuviință pentru a-i convinge
să nu susțină demersul Guvernului Boc.
3. Acțiunile de stradă la nivel de județe vor începe în data de 26 februarie 2011 și se vor încheia în
data de 18 martie.
Filialele și uniunile județene vor coopera la nivel local pentru organizarea manifestărilor, având
libertatea să decidă forma de protest (marș/miting) și locațiile, păstrând însă mesajul unitar al
campaniei comune și respectând calendarul agreat. (atasat acestui document)
În ziua în care se va dezbate și se va vota eventuala moțiune de cenzură, cele cinci
confederații vor organiza un miting la București, în fata Palatului Parlamentului.
Reprezentanții confederațiilor vor asista din sală la dezbaterea moțiunii.
În această zi va fi declanșată și greva de avertisment.
În cazul în care Guvernul Boc va avea câștig de cauză și legea de modificare a Codului Muncii va fi
trimisă spre promulgare la Președinție, cele cinci confederații vor organiza un al doilea miting,
în fața Palatului Cotroceni. Mitingul va avea loc în ziua în care Guvernul va trimite legea pentru a fi
promulgată. Concomitent, se va declanșa greva generală la nivel național.
4. Pentru a bloca demersul Guvernului Boc, este obligatoriu să fim pregătiți pentru declanșarea
grevei generale la nivel național.
În acest sens, toate organizațiile sindicale trebuie să organizeze adunări la nivel de sindicat, să îi
informeze pe lucrători cu privire la efectele propunerii Boc, și să strângă semnături de la lucrători.
Tabelele de semnaturi trebuie finalizate până la data de 14 martie 2011.
Greva de avertisment va avea loc în ziua în care se va dezbate eventuala moțiune de cenzură.
Dacă Guvernul va avea câștig de cauză, greva generală va avea loc în ziua în care se înaintează
Președinției legea spre promulgare.
Procedurile legale pentru declanșarea grevei și modelul de tabel pentru strângerea de semnături vor
fi puse la dispoziție atât pe canalele de comunicare oficiale ale confederațiilor cât și prin intermediul
site-ului www.sustinecodulmuncii.ro
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ATENȚIE:
 Toate acțiunile, adunările, întâlnirile, conferințele de presă, etc. vor fi comunicate Comitetului
de Criză constituit de cele cinci confederații sindicale, atât pe linie de federații cât și pe linie
de filiale/uniuni județene. Componența Comitetului și datele de contact ale membrilor se
gasesc în ataș.
 Pentru fiecare acțiune, adunare, întâlnire, etc (indiferent de locație sau de numărul de
participanți) se vor pune la dispoziție imagini foto/imagini video ce se vor încărca pe site-ul
www.sustinecodulmuncii.ro. Imaginile pot fi luate cu telefonul, nu este nevoie de aparatură
specială.
 După fiecare întâlnire avută cu politicieni sau parlamentari la nivel local vă rugăm să ne
puneți la dispoziție rapoarte. Informațiile vor fi încărcate pe site, unde veți găsi și rapoarte ale
întâlnirilor ce vor fi organizate la nivel central.
 Informările oficiale ce vor pleca de la centru către dumneavoastră vor fi sub antetul comun al
celor cinci confederații și vor fi semnate de reprezentanții acestora. Atenție la campaniile de
dezinformare și de manipulare! Verificați veridicitatea informațiilor contactând membrii
Comitetului de criză. Miza acestui ”război” este extrem de mare.

Prima acțiune concretă, vizibilă, din calendarul comun va avea loc în data de 26 februarie 2011,
la Oradea.
În această zi va avea loc congresul UDMR – cel mai înalt for de decizie al acestui partid din
coaliția aflată la putere – la Casa de Cultură a Sindicatelor. Delegații din partea tuturor federațiilor care
au sindicate în județul Bihor vor prezenta secretariatului tehnic al Congresului o scrisoare prin care
mișcarea sindicală va solicita UDMR să nu susțină procedura de asumare a răspunderii și să participe la
un dialog deschis cu partenerii sociali. Totodată se vor înmâna participanților la Congres, invitați și
delegați deopotrivă, copii ale scrisorii înaintate secretariatului.
Demersul nostru din data de 26 februarie 2011 nu are ca scop alterarea/distorsionarea
evenimentului UDMR ci doar transmiterea unui mesaj clar, din partea lucrătorilor, indiferent dacă sunt
români sau maghiari. Demersul Guvernului Boc anulează drepturile tuturor lucrătorilor, indiferent de
etnie sau naționalitate, iar acțiunea sindicatelor nu are legătură cu naționalismul.
Rugăm reprezentanții în teritoriu ai celor cinci confederații să comunice acest lucru atât
reprezentanților UDMR cât și opiniei publice.

Pag. 3 / 4

 Cu excepția Bihorului (care organizează deja acțiunea din data de 26), întâlnirile la
nivel de filiale/uniuni județene pentru stabilirea strategiei comune de acțiune la
nivel local trebuie să aibă loc până cel târziu în data de 25 februarie 2011. Așteptăm
rapoarte de la nivelul fiecărui județ în privința celor decise.
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