București, 29 septembrie 2010

Stimați colegi,
Sper că ați ajuns în siguranță acasă și că oboseala drumurilor făcute ieri s-a mai șters puțin în
noaptea ce a trecut. Ați făcut un efort extraordinar și, ca de obicei în ultimii ani, ați arătat încă o dată
că BNS este mai mult decât un nume de confederație.
Ultima dată când ne-am văzut în stradă, în luna iunie, am știut cu toții că va veni foarte repede
momentul în care ne vom revedea în acțiuni de protest, ținând cont că interlocutorul nostru –
Guvernul – s-a arătat orb și surd la revendicări și soluții sugerate de noi.
Dacă în iunie, la acțiunile comune, se insista pe problemele bugetarilor și nimeni nu părea să
înțeleagă că în stradă sunt și sindicaliști din mediul economic, de această dată a fost clar pentru toată
lumea că problemele care ne revoltă nu sunt ale unei categorii anume de salariați ci ale lucrătorilor
din toate domeniile.
BNS a atras atenția ieri Guvernului și opiniei publice că există nemulțumiri majore în întreaga
economie, fapt ce nu mai poate fi tratat cu ignoranță și veșnicul ”e austeritate”. Sau, cel puțin sperăm
că interlocutorii noștri de ieri au înțeles pe deplin că nu mai e loc de joacă într-o societate care stă pe
un butoi cu pulbere. E suficientă o scânteie, cum a fost spațiul redus ce ne-a fost alocat la Ministerul
Agriculturii, pentru ca o manifestație perfect legală și pașnică să degenereze în conflicte cu jandarmii.
Cred că am reușit să atragem atenția reprezentanților Guvernului prin marșul nostru de protest iar
când fac această afirmație am în vedere reacțiile unora dintre miniștrii cabinetului Boc și chiar a
premierului.
Înainte chiar de a începe manifestația propriu-zisă de ieri, ministrul Muncii, Ioan Nelu Botiș, a venit la
locul în care urma să ne adunăm, în jurul orei 10.30, pentru a discuta cu noi lista de revendicări și a
ne invita la o întâlnire cu premierul în jurul orei 11.30-12.00. Am declinat invitația la acel moment,
informându-l pe noul ministru al Muncii că niciun lider al BNS nu va merge la o negociere atâta timp

cât sindicaliștii noștri se află în stradă. În timp ce ne aflam în marș, am fost contactați din nou și ni
s-a propus o întâlnire la MMSS cu începere de la ora 15.00, urmată de o întâlnire cu primministrul Emil Boc la ora 16.00.
Imediat după depunerea listelor de revendicări la Ministerul Agriculturii și după închiderea mitingului
am alcătuit o echipă format din reprezentanți ai BNS din mai multe ramuri economice și am participat
la întâlnirea de la Ministerul Muncii.
Din echipă, alături de subsemnatul, au făcut parte Ioan Pisc (prim-vicepreședinte BNS), Mariana
Kniesner (vicepreședinte BNS), Cristian Șofron (în numele sindicaliștilor din cultură), Gabriel Chifu
(PUBLISIND), Adolf Mureșan (Federația Univers), Gheorghe Chiș (Ambulanța/ramura sănătate) și
Nicolae Ștefan (Agrostar).
Primul subiect pe care l-am adus în discuție la întâlnirea cu Ioan Nelu Botiș, ministrul Muncii, a fost
legea pensiilor – lege ce urmează să fie luată în discuție astăzi de către Curtea Constituțională,
urmând ca judecătorii să dea un verdict cu privire la conținutului acesteia și la modul în care a fost
votată.
I-am atras atenția ministrului că la elaborarea acestei legi nu s-a ținut cont de niciunul dintre
punctele de vedere înaintate de Blocul Național Sindical și am exprimat încă o dată poziția
noastră referitoare la majorarea vârstei de pensionare: creșterea vârstei la 65 de ani nu rezolvă
problema sistemului de pensii atâta timp cât nu există măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă
pentru persoanele în vârstă de peste 45 de ani.
Așa cum am mai spus și în alte rânduri, creșterea vârstei de pensionare va accentua fenomenul
șomajului pe termen lung pentru persoanele în vârstă sau le va transforma pe acestea în abonate la
sistemul de ajutoare sociale.
În acest context, i-am cerut ministrului Muncii să susțină amendamentele BNS în cazul în care Curtea
Constituțională va constata că legea este neconstituțională în tot sau în parte.
În ce privește salariul minim, am susținut în continuare majorarea acestuia la 750 RON și neam luat angajamentul să punem la dispoziția Ministerului Muncii analize de impact referitoare la
salariul minim. BNS, prin ”Biroul pentru observarea pieței muncii”, lucrează în prezent la un material

prin care evaluează efectele majorării salariului minim, venind, în același timp cu propuneri concrete
de măsuri fiscale astfel încâ impactul creșterii salariale să fie cât mai mic asupra bugetelor de salarii.
Un alt subiect adus în discuție la întâlnirea de la Ministerul Muncii a fost și reforma Inspecției
Muncii, o revendicare pe care BNS o pune pe masa Guvernului de câțiva ani. Ministrul Botiș s-a
declarat un partizan al reformei Inspecției Muncii, spunându-ne, la rândul său, că dorește să
transforme această instituție într-o instituție tripartită, capabilă să-și exercite eficient atribuțiile de
control în piața muncii.
Rog toate organizațiile membre care au propuneri de modificare a legii Inspecției Muncii să trimită
informațiile către Ovidiu Jurca, vicepreședinte BNS, în așa fel încât să le putem cuprinde pe toate întrun document bine structurat.

Legea cadru a salarizării unitare a fost adusă în discuție, reprezentanții BNS atrăgând atenția că
proiectul mai trebuie modificat. Cu toate acestea, i-am spus ministrului Muncii că propunerea de a
lăsa părții sindicale libertatea să negocieze la nivel de structuri sindicale și să rescrie legea după cum
rezultă din negocieri este o idee-capcană pe care o respingem. Opiniile enunțate dinspre zona
sindicală sunt atât de diferite încât nu se va ajunge la un punct de vedere comun iar Guvernul va
profita de acest lucru pentru a arunca anatema pe mișcarea sindicală și a-și asuma ulterior
răspunderea pe un proiect de lege în varianta dorită de Guvern.
Tot la capitolul de probleme ale sectorului bugetar am cerut ministrului Muncii să ne pună la dispoziție
o evaluare a modului în care au fost aplicate în această vară măsurile de restructurare a aparatului
bugetar. Am cerut ca această evaluare să ne arate clar câte posturi au fost restructurate și din ce
domenii, câte persoane au fost disponibilizate și din ce sectoare.
Delegația BNS a ridicat și problema Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – o
insituție care are 200 de milioane de euro, bani necheltuiți, ce pot fi folosiți pentru reconversie,
recalificare sau stimularea activă a ocupării/înființării de noi locuri de muncă. Am reproșat Guvernului,
cu această ocazie, faptul că nici până acum nu au reușit să stabilească ce instituție va gestiona banii
din Fondul European de Ajustare la Globalizare, un fond din care pot fi atrași bani pentru sprijinirea
persoanelor disponibilizate din mediul economic (reconversie, recalificare, acordarea de indemnizații
pentru cei care se află în școlarizare, etc).

La nivel de probleme sectoriale, colegul nostru de la Federația Ambulanța a ridicat problema orelor
suplimentare efectuate în sistemul ambulanțier. Așa cum Gheorghe Chiș l-a informat pe ministrul
Muncii, în acest sector nu au fost găsite până acum soluții fie pentru plata orelor suplimentare, fie
pentru deblocarea angajărilor. Pentru rezolvarea acestei situații este nevoie ca între Ministerul Muncii
și Ministerul Sănătății să se încheie un memorandum, o notă comună. Ministrul Bontiș și-a luat
angajamentul că vă căuta soluții împreună cu ministrul Sănătății.
În ce privește agricultura, Nicolae Ștefan (AGROSTAR) a adus în discuție salarizarea lucrătorilor
din institutele de cercetare în agricultură. Lucrătorii din aceste institute sunt considerați bugetari și
sunt plătiți ca atare deși ei lucrează într-un mediu concurențial și doar 5-7% din veniturile insituțiilor
sunt alocații bugetare.
Colegul Cristian Șofron (ramura cultură) a susținut în discuțiile cu ministrul Muncii necesitatea
corectării legii salarizării în așa fel încât să asigure salarii decente pentru lucrătorii din acest domeniu
iar Gabriel Chifu (PUBLISIND) a ridicat problema salarizării, organizării și funcționării direcțiilor de
asistență socială și îngrijire a copilului.
Nici situația din sistemul penitenciar nu a fost uitată. Personal i-am atras atenția ministrului Muncii
asupra numărului uriaș de ore suplimentare ce se efectuează în acest sistem – peste o jumătate
de milion de ore suplimentare – avertizând partea guvernamentală că în anul 2011 circa 13.000 de
deținuți vor fi repatriați din închisorile europene. Sistemul penitenciar din România va trebui să preia
acești deținuți și să asigure paza, în condițiile în care acum cu greu se face față celor 26.000 de
persoane aflate în detenție.
Legat de legislația muncii, i-am solicitat ministrului Muncii să nu se atingă de Codul Muncii. L-am
informat pe acesta că nu respingem ideea de a completa legislația cu noi capitole care să
reglementeze munca atipică, munca zilieră sau munca la domiciliu, însă fără a aduce atingere
vreunuia dintre drepturile câștigate până în prezent. În unele sectoare cu muncă atipică, precum
sportul (250.000 de lucrători), nu se poate aplica sistemul de plată suplimentară a orelor lucrate
noaptea sau a orelor lucrate sâmbăta și duminica. Pentru zone de acest gen este nevoie de legislație
specială.

În ce privește legea sindicatelor, legea conflictelor de muncă, legea contractelor de muncă, am
adus la cunoștința ministrului că respingem categoric orice încercare de modificare.
Am propus, în schimb, să acorde o atenție sporită Legii patronatelor, colegul nostru Adolf Mureșan
atrăgând atenția asupra neclarităților existente în această lege ce permit înființarea și funcționarea de
organizații patronale pe sistemul ”moșul și pixul”.
Dacă de legislația muncii am cerut Guvernului să nu se atingă, în ce privește legile ce
reglementează dialogul social am insistat pe nevoia modificării acestora în așa fel încât să fie
introduse sancțiuni pentru cei care nu respectă dialogul social și să fie crescută responsabilitatea
pentru cei care au atribuții în domeniul dialogului social (secretari de stat, reprezentanți ai Guvernului
în structuri bi-tri partite).
Evaziunea și munca la negru au fost alte două teme puse pe masa ministrului, oferindu-i acestuia și
exemple concrete din sectorul portuar și agricultură, unde BNS și federațiile din domeniu au informații
și cazuri concrete.
În plus față de cele menționate, am mai adus în discuție problemele existente în cadrul autorităților
de management și organismelor intermediare care gestionează proiectele cu finanțare europeană.
Am menționat aici aspecte legate de volumul uriaș de muncă raportat la numărul de angajați precum
și nivelul extrem de scăzut de salarizare.

TOATE aspectele menționate mai sus au fost aduse în discuție și la întâlnirea cu premierul Emil Boc,
avută cu începere de la ora 16.00. Echipei inițiale care a fost la Ministerul Muncii i s-a adăugat și
secretarul general al BNS, Minel Ivașcu, iar în discuții am abordat și alte subiecte ce țin de Guvern în
ansamblul său.
Recapitulez subiectele ce țin de piața muncii, discutate cu Ioan Nelu Bontiș și reluate ulterior la
întâlnirea cu premierul:
-

Legea pensiilor

-

Salariul minim

-

Reforma inspecției muncii

-

Legea cadru de salarizare în sistemul bugetar

-

Reforma politicilor ANOFM

-

Utilizarea

-

Codul Muncii

-

Dialogul social

-

Evaziunea și munca la negru

-

Problemele sectoriale din sănătate, agricultură, asistență socială, cultură, penitenciare

oportunităților financiare oferite de Fondul de Ajustare la Globalizare

În plus față de acestea, la întâlnirea cu premierul au mai fost abordate:
-

Problemele din sistemul energetic (atât producția cât și distribuția energiei). Împreună cu Ioan
Pisc și Adolf Mureșan l-am informat pe premier cu privire la privatizările din sistem blocate
inexplicabil, în ciuda faptului că ar fi adus investiții de minim 2 miliarde de euro precum și cu
privire la sumele obținute din privatizarea Electrica și irosite pe orice altceva în afară de investiții.
Colegii din energie i-au atras atenția premierului asupra faptului că partea sindicală a pus la
dispoziția Guvernului, în urmă cu un an, un program de investiții și propuneri de modernizare a
sistemului energetic, program care nu a fost luat în seamă nici până în prezent. Premierul Emil
Boc a declarat că nu cunoștea o mare parte din aspectele semnalate de reprezentanții BNS și s-a
luat hotărârea ca în data de 5 octombrie 2010, cu începere de la ora 16.00 să fie organizată o
întâlnire dedicată acestor subiecte la care să participe și premierul și ministrul Economiei. Până
atunci, am cerut Guvernului să dispună controale pentru a verifica modul în care firmele
beneficiare ale contractelor de concesiune își îndeplinesc obligațiile referitoare la investiții .

-

Problemele din agricultură. Evaziunea fiscală practicată la scară largă în domeniul agriculturii și
alimentației a fost dezbătută și la întâlnirea cu premierul, în plus fiind abordată problema fondurilor
europene ce pot fi atrase și utilizate pentru sectorul agricol – s-a ridicat problema unui fond de
garantare ce ar putea ajuta producătorii/distribuitorii să acceseze mai ușor fonduri europene.
Subiectele legate de agricultură vor fi dezbătute în cadrul unei întâlniri ce va avea loc în data de 6
sau 7 octombrie 2010, la care va participa și premierul Emil Boc, alături de Ministrul Agriculturii

-

Industria de apărare. Blocul Național Sindical a adus în discuție posibilitățile financiare enorme
pe care România le are în domeniul industriei de apărare/industriei aeronautice și investițiile ce sar putea face dacă s-ar respecta legea compensației în regim off-set. Companii precum EADS,
Lockheed, Mowag sau Alenia au obligaţii importante de natură economică ce decurg din legislaţia
off-set însă autoritățile nu fac nimic pentru a le determina să-și respecte angajamentele. Am atras

atenția premierului asupra faptului că vorbim de circa o jumătate de miliard de euro ce s-ar putea
duce în investiții și ar genera noi locuri de muncă. O întâlnire dedicată industriei de apărare și
industriei aeronautice va fi stabilită la întrevederea cu ministrul Economiei.
-

Reducerea TVA la unele produse de strictă necesitate din coșul minim de consum. I-am propus
premierului Emil Boc instituirea unui sistem de TVA redus însă nu doar pentru un produs în sine ci
pe întreg lanțul unui produs, de la producătorul de materie primă și până la marfa finită. Am
propus ca primul produs pe care să-l avem în vedere pentru introducerea acestui sistem să fie
pâinea.

-

Infrastructura de transport. În cadrul întâlnirii cu premierul am subliniat necesitatea creșterii
resurselor pentru Ministerul Transporturilor pe componenta de refacere a infrastructurii de
transport – rutier, feroviar, porturi și aeroporturi – cerând totodată un control riguros al felului în
care sunt cheltuite resursele financiare ale ministerului.

-

Lobby european pentru România. Tot în cadrul discuțiilor de ieri, secretarul general al BNS
(membru în CESE) l-a informat pe șeful Executivului că România se prezintă inacceptabil din
punct de vedere al lobby-ului la nivel european. La Bruxelles toate țările europene au
reprezentanți activi care promovează interesele statelor din care provin, în timp ce România nu
este în stare să stabilească și să-și susțină prin oameni competenți o serie de obiective strategice.
Ca exemplu, Președinția Uniunii Europene va fi preluată de Ungaria de la 1 ianuarie 2011 și va
face din strategia pe zona Dunării un obiectiv prioritar. Celelalte state au deja stabilite priorități
legate de porturi, investiții în turism, reabilitare, etc. în timp ce România se prezintă incoerent, cu
puncte de vedere haotice, sau, mai grav fără nici un punct de vedere oficial.

-

Salarizarea în sistemul bugetar. În discuțiile avute ieri, premierul Boc a afirmat că este imposibil
să fie disponibilizat un sfert din personalul bugetar până la sfârșitul acestui an întrucât o astfel de
măsură ar afecta funcționalitatea instituțiilor. Pe cale de consecință, salariile pe anul 2011 nu vor
reveni la nivelul celor de la începutul anului 2010.

-

Ambulanța / SMURD. Reprezentantul Federației Ambulanța a adus în discuție cheltuielile enorme
care se fac de la buget pentru întreținerea și funcționarea SMURD, un sistem care dublează
ambulanța, consumă resurse, fără a oferi însă ajutor medical specializat așa cum se întâmplă pe

ambulanțe. Pe această temă am cerut să ne fie pusă la dispoziție o analiză comparată a celor
două sisteme.

-

Cultură. În plus față de cele susținute și la Ministerul Muncii, reprezentantul ramurii cultură a
solicitat creșterea alocărilor bugetare din PIB pentru acest domeniu și a propus organizarea unor
discuții special pe tema problemelor și reformei din cultură

-

Valea Jiului. Am solicitat la această întâlnire să fie constituită o echipă interministerială care să
analizele problemele cu care se confruntă Valea Jiului și să găsească soluții alternative de creare
de noi locuri de muncă în această zonă.

După cum puteți vedea, gama de subiecte abordate la întâlnirile avute ieri cu reprezentanții
Guvernului a fost extrem de vastă, și nu a acoperit doar industria de apărare și agricultura așa cum
lasă să se înțelegă Guvernul prin comunicatul său.
În perioada imediat următoare vom vedea în ce măsură Guvernul va percuta la un dialog social real
cu reprezentanții BNS. Dacă nu se va schimba nimic în atitudinea guvernanților, așa cum i-am spus și
premierului Boc, aceasta a fost ultima întâlnire la care am participat. Restul discuțiilor se vor purta
în stradă.

Vă mulțumesc încă o dată pentru tot,
Dumitru Costin,
Președinte BNS

