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Către,
CNSLR-FRĂŢIA
D-lui Preşedinte LEONARD BĂRĂSCU
În atenţia Biroului Operativ
Colegiul de Conducere al Federaţia Sindicatelor Libere din
Industria Lemnului, întrunit în data de 25/26.03.2015, îşi manifestă
dezamăgirea pentru modul cum partenerii sociali patronate-sindicateguvern tergiversează finalizarea negocierilor privind modificările Legii
62/2011 – a Dialogului social, cu amendamentele propuse.
După cum ştiţi această lege a fost adoptată în 2011 prin
asumarea răspunderii de către Guvernul Boc fără dezbatere publică sau
consens între partenerii sociali.
Din 2012 actualul Guvern nu numai că a promis, dar a şi semnat
un acord cu sindicatele prin care s-a angajat că va reveni cu legislaţia la
situaţia iniţială, corectând în acest fel prevederile care dezavantajează
salariaţii.
Motivaţia actualului Guvern de a fi prezente toate confederaţiile
sindicale şi toate confederaţiile patronale autohtone sau multinaţionale, nu
face altceva decât să aplice o strategie subtilă de a întârzia cât mai mult
modificările solicitate de noi.
Amintim că d-na Aurelia Cristea – ministru delegat pentru
Dialog Social pentru România a solicitat într-o scrisoare adresată
Directorului General al OIM, d-l Guy Ryder, în decembrie 2014,
observaţii tehnice din partea Biroului Internaţional al Muncii asupra
modificărilor propuse la Legea Dialogului Social 62/2011.
Amendamentele propuse au fost iniţiate de către partenerii
sociali ce vizau unele carenţe legislative din Legea 62/2011, Dialogul
social, inclusiv cele specificate de BIM în memorandumul observaţiilor
tehnice prezentate Guvernului României în Ianuarie 2011.
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În consecinţă, BIM a salutat iniţiativa luată de partea română
conform pactului tripartit, de a formula propuneri de modificări ce
vizează lacunele existente în Legea Dialogului Social 62/2011 şi de a
îmbunătăţii practica Dialogului Social şi a negocierii colective, care au
fost afectate odată cu intrarea în vigoare a legii 62/2011 şi recomandă să
se ia în considerare toate comentariile incluse în vechiul memorandum şi
reluate în noul memorandum din 2012.
În concluzie, lipsa de reacţie şi interes a Guvernului în
rezolvarea modificării legislaţiei specifice nouă (Legea 62/2011 şi Codul
Muncii) pe care o considerăm ca extrem de urgentă, ne obligă să apelăm
la toate formele de protest (pichetare, miting, marşuri etc.).
Solicitările noastre sunt în consens cu toată mişcarea sindicală
din România şi se referă la reintroducerea CCM Unic la Nivel Naţional,
dreptul la conflict, grevă şi protejarea minimă a reprezentanţilor sindicali,
condiţiile exigente de negociere şi încheierea CCM la nivel de sector de
activitate (ramură). Amintim că de la adoptarea Legii 62/2011 a
Dialogului Social nu a mai fost încheiat niciun CCM Sectorial.
Prin aceste măsuri aplicate datorită prevederilor Legii 62/2011 a
Dialogului Social, a dus la reducerea dramatică a numărului de salariaţi
beneficiari de un contract colectiv, fiind privaţi de drepturile şi clauzele
pe care aceste contracte le conţineau.
În acest context FSLIL sprijină conducerea confederaţiei
CNSLR-FRĂŢIA în demersurile iniţiate şi solicită menţinerea în
continuare a dialogului cu reprezentanţii patronatelor şi ai Guvernului, şi
cerem în acelaşi timp un sprijin ferm din partea organizaţiilor sindicale
internaţionale.
Totodată rugăm conducerea CNSLR-FRĂŢIA de a ne răspunde
punctele de vedere proprii şi stadiul negocierilor amendamentelor propuse
la Legea 62/2011 Dialogul social şi Codul Muncii.
Cu stimă,
COLEGIUL DE CONDUCERE
PREŞEDINTE
DAN ANGHEL
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