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Blocul Național Sindical - Biroul pentru observarea pieţei muncii şi a calităţii locurilor de muncă 

 

INVITAȚIE 
12 iunie 2012 – Dezbatere organizată de BNS pe tema Codului Muncii  

Dezbaterea are loc în Pitești, Hotel Ramada 

Ora 12.00 

 

”Piața muncii, între eficiență economică și echitate socială” 

Legislația muncii – prezent și viitor. 

 

  

 

În data de 12 iunie 2012, în cadrul unei dezbateri ce va avea loc la Hotel Ramada din 

Pitești, Blocul Național Sindical va prezenta proiectul de modificare a Codului Muncii, cea mai 

importantă inițiativă legislativă elaborată de o organizație sindicală, cu un impact major în 

domeniul relațiilor de muncă din România.  

La dezbatere vor fi prezenți președintele BNS, Dumitru Costin și prof.dr. Alexandru Athanasiu, 

autorul proiectului. 

Inițiativa legislativă promovată de BNS este  echilibrată din punct de vedere al drepturilor și 

obligațiilor ce revin angajatorilor și respectiv angajaților, și, spre deosebire de actualul Cod al 

Muncii, nu încalcă directive europene, convenții și recomandări OIM sau prevederi ale Cartei 

Sociale Europene.  

Inițiativa legislativă de modificare a Codului Muncii face parte din studiul ”Piața 

muncii, între eficiență economică și echitate socială”,  fiid rezultatul a jumătate de an de 

muncă de analiză detaliată și comparată, plasată în context național, european și internațional, și 

reprezintă una dintre cele mai complete și obiective cercetări făcute în România în domeniul 

dreptului muncii. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Biroul pentru observarea pieței 

muncii și a calității locurilor de muncă”, implementat de BNS, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

Autorii acestui studiu, inclusiv a propunerii legislative  sunt prof.dr. Alexandru Athanasiu, o 

somitate în materie de drept al muncii și membru în Comitetul European de Drepturi Sociale – 

Consiliul Europei Strasborg și Oana Cazan, expert recunoscut în domeniu care a participat de-a 
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lungul timpului la elaborarea/modificarea proiectelor de acte normative din domeniul legislației 

muncii, la elaborarea documentelor și rapoartelor periodice către Organizația Internațională a 

Muncii, furnizând totodată expertiză în procesul de armonizare a legislației muncii și protecției 

sociale cu reglementările Uniunii Europene.  

Documentul a fost făcut public în data de 30 martie 2012, în cadrul unei dezbateri la care 

au participat circa 100 de persoane, inclusiv deputati si senatori, reprezentanți ai Executivului, ai  

puterii judecătorești dar și reprezentanți ai partenerilor sociali - sindicate, patronate, reprezentanți 

ai societății civile.  

Vă așteptăm la această dezbatere pentru a vă prezenta proiectul  BNS de modificare 

a Codului Muncii dar și pentru a culege propunerile dumneavoastră concrete, ce au în spate  

activitatea sindicală cotidiană.  

 

Dezbaterea va avea loc în data de 12 iunie  2012, la Hotel Ramada din Pitești, în 

intervalul orar 12.00 - 17.00.  

 

 

Cu speranța că programul vă va permite să fiți alături de noi, vă asigur de respectul nostru, 

 

 

Președinte BNS 

Dumitru Costin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru confirmări și informații suplimentare: 

Steluța Enache, manager proiect 

senache@bns.ro – 0744.514.697   

Dana Badea, responsabil diseminare 

presa@bns.ro – 0749.158.803 
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Agendă sesiune regională 

– 12 iunie 2012, Pitesti, Hotel Ramada, sala Diamond Ballroom –  
 
 
 
 

12.00 – 12.15   Înregistrarea  participanților 
 
12.15 – 12.30   Deschiderea lucrărilor, scurtă prezentare a Biroului 

Dumitru Costin, președinte BNS 
 

12.30 – 14.00  Prezentarea studiu de caz: ”Piața muncii – între eficiență economică și 

echitate  socială” 
Prof univ. Dr. Alexandru Athanasiu, Universitatea Bucuresti, Membru al 
Comitetului European de Drepturi Sociale al Consiliului Europei  

  
14.00 – 14.15            Pauza 
 
14.15 – 17.00   Dezbateri pe marginea propunerii de modificare a Codului Muncii  
   Moderator Dumitru Costin - președinte BNS 
   Puncte de vedere exprimate de invitați 
 
17.00    Închidere lucrări   
 


