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Eveniment

Sindicatele se doresc stat în stat
Potrivit propunerilor
acestora de modificare
a Legii dialogului
social, organele
abilitate de stat pot
controla doar parþial
activitatea financiarã
a sindicatelor

Afrodita Cicovschi
Discuþiile pe tema modificãrii
Legii dialogului social, purtate în
cadrul Grupului tehnic de lucru
organizat la Ministerul Muncii, par
sã fie tratate cu neseriozitate chiar
de cei care cer cu tãrie acest lucru,
fãrã a-ºi putea motiva în vreun fel
revendicãrile. Unele organizaþii
sindicale ºi patronale participante la
discuþii au ales sã-ºi pigmenteze
revendicãrile cu injurii ºi apostrofãri total neserioase, omiþând, cu
sau fãrã bunã-ºtiinþã, sã justifice
necesitatea modificãrilor legislative.
"Credem ºi solicitãm ca pentru
ultima datã reprezentanþii Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale (MMFPS) - membri ai acestui
Grup tripartit, sã permitã utilizarea
de injurii ºi calomnii în loc de argumente pertinente ºi tehnicã legislativã. Modificarea Legii 62/2011 trebuie sã urmãreascã intensificarea
dialogului social ºi nu sã-l blocheze,
aºa cum doresc anumite sindicate.
Precizãm ca majoritatea propunerilor fãcute de sindicate, împreunã
cu douã aºa-zise Confederaþii patronale, nu îmbunãtãþesc cu nimic dialogul social, ci prin tertipuri josnice
se urmãreºte dobândirea unei serii
de drepturi personale pentru unii
dintre liderii de sindicat", a declarat
ieri într-un comunicat Dan Matei
Agathon, vicepreºedinte ºi purtãtor
de cuvânt al Alianþei Confederaþiilor Patronale din România
(ACPR) ºi preºedinte al Federaþiei
Patronatelor din Turism ºi Servicii
(FPTS).
Potrivit acestuia, Confederaþiile
patronale considerã necesarã modificarea Legii 62/2011, pentru perfecþionarea mai multor elemente,
cu scopul de a îmbunãtãþi Dialogul
Social. "Confederaþiile sindicale nu
au prezentat motivarea pe articole a
solicitãrilor ºi, ca atare, nu se poate
estima impactul respectivelor propuneri, existând pericolul generãrii
unor efecte negative economice ºi
sociale. Aceste modificãri pot contravine reglementãrilor ºi bunelor
practici din UE ºi pot spori dificultãþile multiple cu care se con-

Azi
 expoMedica - cel mai important eveniment dedicat sistemului medical din România. (Palatul
Parlamentului, 5 - 8 iunie)
 Clubul de Drept Social organizeazã o dezbatere pe tema "Un
an de la modificãrile Codului
Muncii. Bilanþ". Sunt aºteptaþi sã
participe specialiºti în dreptul
muncii, economiºti, reprezentanþi ai instituþiilor statului din
aceastã sferã de activitate,
reprezentanþi ai sindicatelor ºi ai
patronatelor, precum ºi alte persoane implicate în domeniu.

ACPR: Confederaþiile
sindicale nu au
prezentat motivarea
pe articole a
solicitãrilor de
modificare a Legii
dialogului social
CNIPMMR: Trebuie
stabilite clar care
sunt obiectivele
schimbãrii, astfel
încât elementele de
detaliu care vor fi
introduse sã ducã la o
îmbunãtãþire realã a
acestei legislaþii

CALENDAR

 Cel de-al 10-lea Congres
Mondial al Societãþii
Internaþionale de Medicinã
Adaptativã (I.S.A.M.). Evenimentul se va bucura de participarea
unor reputaþi specialiºti din marile centre medicale ale lumii
(120 de vorbitori invitaþi, din 35
de þãri). Conferinþa de deschidere
a lucrãrilor: "Mecanismele
reparãrii muºchiului cardiac", va
fi susþinutã de prof. Piero
Anversa de la Harvard Medical
School. (Sala Rondã a Hotelului
Intercontinental, 7 - 10 iunie)

Privilegiile sindicatelor impuse angajatorilor
Printre modificãrile legislative cerute de sindicate se numãrã câteva care sfideazã bunul-simþ, având
în vedere cã sunt impuse angajatorilor - persoane care trebuie sã angajeze ºi sã menþinã în funcþii salariaþii în funcþie de competenþele lor profesionale, nu pentru cã li se impune acest lucru printr-o lege.
• obligaþia angajatorului de a nu desface contractul de muncã al liderului de sindicat, pe perioada
mandatului ºi în termen de 2 ani de la încetarea acestuia, "pentru necorespundere profesionalã, decât cu
acordul scris al organului de conducere ales al organizaþiei sindicale".
• angajatorul trebuie sã punã la dispoziþia sindicatului, cu titlu gratuit, spaþiile ºi dotãrile necesare
funcþionãrii acestuia, pentru construirea de sedii proprii, sindicatele putând primi în concesiune terenuri
din proprietatea privatã sa statului.
• cotizaþia plãtitã de membrii de sindicat "se reþine pe statul de platã ºi este deductibilã din baza de
calcul a impozitului pe venit, pânã la 2% din venitul brut realizat"; notificarea sindicatului unitãþii
"constituie titlu executoriu", cotizaþia urmând sã fie vãrsatã în contul sau conturile indicate de sindicat.
• controlul activitãþii financiare proprii a organizaþilor sindicale ºi a unitãþilor economico-financiare
a acestora se va putea face de comisia de cenzori, dar "organele administraþiei de stat competente, potrivit legii, pot controla doar plata obligaþiilor faþã de bugetul de stat".
fruntã þara în aceastã perioadã", a
completat Agathon.

Sindicatele nu trebuie sã
intervinã în organizarea
patronatelor ºi viceversa
În ceea ce priveºte patronatele,
acestea cer "respectarea procedurilor legislaþiei în vigoare privind
dezbaterea publicã a modificãrilor
preconizate, cu posibilitatea consultãrii de cãtre fiecare Confederaþie
patronalã ºi sindicalã a membrilor
sãi, inclusiv respectarea termenului
de dezbatere publicã, discutarea în
comisia de dialog la MMFPS ºi
avizarea de care CES".
"Confederaþiile patronale considerã esenþialã respectarea principiilor Organizaþiei Internaþionale
a Muncii ºi a Constituþiei României
privind libertatea de asociere a
firmelor, independenþa managerierii de cãtre firme a patrimoniului
propriu ºi neingerinþa pãrþii sindicale în organizarea patronatelor ºi
viceversa", a comunicat ieri ACPR,
împuternicit de conducerile celor 9
confederaþii patronale membre ARACO, CNPR, CPISC, CNIPMMR,
CoNPR, PNR, UGIR, Confederaþia
Patronalã Concordia ºi UNPCPR.

Olteanu (UNPCPR): Nimeni
nu a depus vreun studiu
asupra efectelor Noului
Cod al Muncii ºi Legii
dialogului social
Contactat telefonic, Costel
Olteanu, preºedintele Uniunii
Naþionale a Patronatelor cu Capital
Privat din România (UNPCPR) a afirmat cã nu crede cã "nimeni, nici
Ministerul Muncii, nici vreo altã

autoritate a statului sau parteneri
sociali, nu a depus vreun studiu
asupra efectelor produse de Noul
Cod al Muncii ºi Legea dialogului
social". "E doar o demonstraþie de
forþã a unor organizaþii patronale ºi
sindicale care, dincolo de menirea
pentru care au luat fiinþã, încearcã
sã facã puþinã politicã. Nu neg cã
Legea 62 are lacune, nu e coerentã
ºi, în unele zone, chiar discriminatorie. Dar mai ºtiu ºi rezoluþia Curþii
Constituþionale, care a declarat-o
constituþionalã in integrum. Sperãm
ca modificãrile de legislaþie sã se
producã în urma unei atente analize
ale eventualelor efecte negative ce
le-ar produce în piaþa forþei de
muncã, nu doar în avantajul unor
lideri ai dialogului", a afirmat
Olteanu, pentru Curierul Naþional.

Nicolescu (CNIPMMR):
Schimbarea legii trebuie
sã ducã la un plus de
calitate
Ovidiu Nicolescu, preºedintele
Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din
România (CNIPMMR) a explicat, pentru Curierul Naþional, cã "Legea 62
nu satisface nici patronatele, nici
sindicatele ºi nu corespunde integral nici condiþiilor dialogului social
în România". "Faptul cã sindicatele
vor sã schimbe acest lucru nu este
ceva rãu. Orice lucru poate fi perfecþionat, inclusiv Legea 62 (...), dar
înainte de a schimba, trebuie stabilite clar care sunt obiectivele
schimbãrii ºi parametrii în cadrul
cãrora se va face schimbarea, astfel
încât elementele de detaliu care vor
fi introduse legislativ sã ducã la o
îmbunãtãþire realã a acestei legis-

laþii", a continuat Ovidiu Nicolescu.
"Schimbarea legii trebuie sã
ducã la un plus de calitate.
Schimbarea legii trebuie fãcutã
pornind de la douã premise. Legea
62 cuprinde foarte multe elemente
bune ºi acestea trebuie menþinute.
Trebuie identificate doar acele elemente care afecteazã funcþionalitatea ºi predictibilitatea mediului de
afaceri ºi numai acelea sã fie modificate", a afirmat preºedintele CNIPMMR.

Vineri
 Standard Vision, Arena Events
ºi Romexpo anunþã deschiderea
celui mai mare festival automoto din România - Bucharest
Wheels ARENA. Desfãºurat sub
sloganul "Depãºeºte-þi limitele!",
evenimentul se va desfãºura sub
forma unui show inedit ce va
cuprinde atât exponate automoto, pe o suprafaþã exterioarã
ºi interioarã de peste 40.000 mp,
cât ºi demonstraþii de raliu,
offroad, enduro ºi atv, strong
men, arm wrestling ºi multe alte
surprize. (Romexpo)

Sâmbãtã
 A III-a ediþie UK Hospitality
Recruitment Fair - Târg de Joburi
pentru ocuparea locurilor de
muncã în industria ospitalitãþii
din Marea Britanie ºi Insulele din
Canalul Mânecii. (Hotelul Ibis
Parlament)
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