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COMUNICAT DE PRESA
DIALOGUL SOCIAL SE OBTINE PRIN ARGUMENTE NU PRIN INJURII SI CALOMNII
Referitor la reuniunea Grupului tehnic de lucru pentru modificarea Legii 2/2011 – Legea
Dialogului Social, desfăşurată la MMFPS în data de 06.05.2012 Biroul de Presa al Aliantei
Confederatiilor Patronale din Romania face urmatoarele precizari:
Dupa 22 de ani de democratie, unii lideri de sindicat, in loc sa susţină propuneri
argumentate cu privire la modificarea Legii 62/2011, in disperare de personalitate si
nerecunoscuti de membrii proprii de sindicat (cu referire la ultimile miscari sindicale la care
au participat cateve sute de omeni), considera drept adecvata jignirea unei doamne,
reprezentantă a Confederatiilor patronale şi membră in CES-ul european. Confederaţiile
patronale reprezentate în Grupul tehnic de lucru sunt parteneri la dezbatere şi prezinta
punctele de vedere ale acestora.
Credem şi solicităm ca pentru ultima data reprezentantii Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)-membri ai acestui Grup tripartit, să permită
utilizarea de injurii si calomnii în loc de argumente pertinente si tehnica legislativa.
Modificarea Legii 62/2011 trebuie sa urmărească intensificarea dialogului social si nu
să-l blocheze, asa cum doresc anumite sindicate. Precizam ca majoritatea propunerilor
facute de sindicate, impreuna cu doua asa-zise Confederatii patronale, nu imbunatatesc cu
nimic dialogul social, ci prin tertipuri josnice se urmăreşte dobindirea unei serii de drepturi
personale pentru unii dintre liderii de sindicat.
De 22 de ani unele legi in Romania sunt frecvent incalcate de regulamente de ordine
interioara si de ordine ale ministrilor, la presiunea si santajul unor sindicate. Credem ca
actualul Guvern, impreuna cu Primul Ministru, Excelenta Sa Dl. Victor Ponta, vor face un
pas inainte spre normalitate si europenizare si nu vor permite incalcarea legilor. Suntem
intr-un an electoral, iar situatia europeana si mondiala necesita masuri economice pentru
relansarea investitiilor straine si autohtone, pentru infiintarea de noi intreprinderi si
dezvoltarea celor existente, pentru crearea de noi locuri de munca. Aceste măsuri sunt
singurele care pot contribui la iesirea din criza si la imbunatatirea standardului de viata al
populatiei.
Referitor la continutul si modul de desfasurare al reuniunii Grupului tehnic,
desfăşurate la Ministerul Muncii in data de 06.05.2012, precizam urmatoarele :
1. Confederatiile patronale din Romania considera necesara modificarea Legii
62/2011, pentru perfectionarea mai multor elemente, cu scopul de a îmbunătăţi
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2. Confederatiile sindicale nu au prezentat motivarea pe articole a solicitarilor si, ca
atare, nu se poate estima impactul respectivelor propuneri, existind pericolul
generării unor efecte negative economice si sociale. Aceste modificări pot
contravine reglementarilor si bunelor practici din UE si pot spori dificultatile
multiple cu care se confrunta tara in aceasta perioada;
3. In vederea realizarii unor schimbari legislative eficace şi necesare, Confederatiile
patronale cer respectarea procedurilor legislatiei in vigoare privind dezbaterea
publica a modificarilor preconizate, cu posibilitatea consultarii de catre fiecare
Confederatie patronala si sindicala a membrilor sai, inclusiv respectarea termenului
de dezbatere publica, discutarea in comisia de dialog la MMFPS si avizarea de care
CES;
4. Confederatiile patronale considera esentiala respectarea pricipiilor Organizatiei
Internationale a Muncii si a Constitutiei Romaniei privind libertatea de asociere a
firmelor, independenta managerierii de catre firme a patrimoniului propriu si
neingerinta partii sindicale in organizarea patronatelor si vice-versa.
Confederaţiile patronale din Romania isi expima convingerea ca actualul Guvern
condus de E.S.Dl.Victor Ponta, va susţine o abordare europeana, focalizata pe dialogul
social, tratind in mod echilibrat prioritatile economice si sociale ale Romaniei, in complexul
context international si national.
DEPARTAMENTUL DE PRESA AL ACPR,
din imputernicirea conducerii celor 9 confederatii patronale membre:
Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii (A.R.A.C.O.),
Confederaţia Naţională a Patronatului Român (C.N.P.R.),
Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului (C.P.I.S.C.),
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
(C.N.I.P.M.M.R.), membru al UEAPME
Consiliul Naţional al Patronilor din România (Co.N.P.R.),
Patronatul Naţional Român (P.N.R.),
Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.),
Confederaţia Patronală Concordia,
Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România (UNPCPR).
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