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SEMINAR NAŢIONAL 

Promovarea şi dezvoltarea dialogului social bipartit şi tripartit în 
industria lemnului 

 În perioada 20 – 21 Aprilie 2011, la Ocna Şugatag – judeţul Maramureş, 
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în parteneriat cu 
Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria 
Mobilei (CSSEPLIM), Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi 
Lemn (EFBWW) şi Centrul Român de Iniţiative (CRI), a organizat seminarul 
naţional cu tema: Importanţa şi dezvoltarea iniţiativelor organizaţiilor 
sindicale în dialogul social din industria lemnului. 

 Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea si 
consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” ID 
POSDRU/93/3.3/S/50253. 

 În deschiderea lucrărilor d-nul Vasile Bădica  - preşedinte FSLIL, a 
precizat că seminarul este al 3 – lea eveniment şi ultimul planificat pentru 
primul an al proiectului, care îşi propune identificarea de bune practici şi 
metode de acţiune pentru creşterea nivelului de implicare al partenerilor 
sociali din industria lemnului în cadrul dialogului social. 

În numele organizatorilor Vasile Bădica informează pe cei aproximativ 
200 participanţi că prezentarea temelor cuprinse în programul seminarului sunt 
adaptate la noile cerinţe cuprinse în Legea 62/2011 cu privire la Dialogul social. 

În intervenţia sa Vasile Bădica a precizat că indiferent de interpretarea 
noilor prevederi legale, obiectivul principal al dialogului social, la nivel de 
ramură şi naţional, este pacea socială singura care poate aduce progres şi 
dezvoltare. 

În această direcţie au prezentat expuneri în cadrul  programului 
seminarului: 

Dănuţ Motaş – preşedintele Comitetului Sectorial Silvicultură, 
Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) a 
prezentat şi dezvoltat în contextual noii legislaţii preocupările partenerilor 
sociali ai comitetului sectorial din industria lemnului, având ca obiectiv 
sprijinirea societăţilor comerciale pentru menţinerea şi creşterea locurilor de 
muncă în scopul realizării unei incluziuni sociale permanente. 

Pentru realizarea acestui deziderat intervenientul a prezentat 
preocupările partenerilor de dialog social la nivel de ramură şi întreprindere, 
punând un accent deosebit pe acţiunile de consiliere, orientare profesională, 
calificare şi recalificare. 
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Vasilescu Lucian – expert legislaţia muncii, secretar CNSLR – FRĂŢIA, 
în cadrul temei Rolul sindicatelor în cadrul dialogului social la nivel 
naţional  a făcut referiri critice la noile prevederi ale legii dialogului social. A 
scos în evidenţă faptul că noile prevederi ale unor acte normative îngrădesc 
promovarea şi dezvoltarea dialogului social, cum ar fi: 

- eliminarea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional; 

- neacordarea celor 5 zile/lună, liderilor sindicali pentru activitate 
sindicală; 

- lipsa protecţiei liderilor de sindicat privind eventualele sancţiuni ilegale 
aplicate de unii angajatori; 

- precizează că legea contractelor colective de muncă nu are prevederi 
imperative, aceasta are în foarte multe articole sintagma „poate” sau 
„se poate”, de aici şi incertitudinea încheierii Contractelor Colective de 
Muncă la nivel sectorial. 

În cadrul temei, Vasilescu Lucian a prezentat preocupările Confederaţiei 
CNSLR – FRĂŢIA în contextul Legii 62/2011 cu privire la dialogul social. 

Suliman Marin – secretar general Consiliul Economic Social (CES), în 
cadrul temei Rolul CES-ului în cadrul dialogului social, în contextul noii 
legislaţii. 

Tema prezentată a scos în evidenţă noua organizare a dialogului social la 
nivel naţional. 

În acest context a prezentat şi dezvoltat înfiinţarea noului organism de 
dialog social la nivel naţional Consiliul Naţional Tripartit  prezidat de Prim-
ministru. 

De un larg intereas s-au bucurat şi temele prezentate de: 

Ionescu Constantin – expert Asociaţia Producătorilor de Mobilă din 
România (APMR), care a făcut referire la relaţiile dintre patronatele şi 
sindicatele în industria mobilei. 

În cadrul expunerii, ca parteneri, încă din aprilie 1990 APMR şi FSLIL a 
traversat multe momente, mai bune şi mai puţin bune, însă ca parteneri, de 
fiecare dată mai presus de orice s-au luat în seamă interesele ramurii. În 
continuare interlocutorul a prezentat acţiuni comune ale partenerilor sociali din 
industria lemnului, majoritatea acestora fiind desfăşurate în cadrul 
instituţionalizat al dialogului social, cum ar fi: negocierea Contractului Colectiv 
de Muncă pe Ramură, Comitetele de Sănătate şi Securitate în Muncă, 
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participarea împreună cu FSLIL, EFBWW şi UEA, în cadrul unor proiecte 
finanţate din fondurile europene nerambursabile. 

Încheierea unor acorduri la nivel de ramură privind interesul comun la 
nivel naţional şi european, exemplificând pichetarea în comun a Băncii 
Naţionale Române, privind susţinerea cursului de schimb euro-leu, în 
favoarea exportatorilor. Scrisoarea comună trimisă Comisiei Europene 
privind prelungirea îndeplinirii condiţiilor de mediu de către societăţile 
comerciale şi altele. 

Vaşvari Ioan – vicepreşedinte ASFOR a prezentat participanţilor la 
seminar organizarea federaţiei patronale, a forestierilor, rolul acestora în cadrul 
dialogului social şi relaţiile de conlucrare cu FSLIL. 

În prezentare s-a scos în evidenţă, între altele, buna conlucrare cu FSLIL, 
evidenţiind unele acţiuni comune şi anume: interzicerea exportului de 
buşteni, contestarea preţului lemnului pe picior, exploatarea neraţională 
şi preferenţială a lemnului din păduri şi altele. 

În intervenţia sa a făcut unele observaţii critice la noua legislaţie a 
Dialogului social. 

Atelierul de lucru, condus de Anghel Dan, Barba Constantin şi 
Boghean Petru, a determinat participanţii să pună numeroase întrebări legate 
de organizarea şi conlucrarea partenerilor în cadrul dialogului social. 

Majoritatea intervenienţilor au făcut referire la Contractul Colectiv de 
Muncă la nivel Naţional, de ramură şi de unitate, criticând aspru prevederile 
Legilor/2011, şi manifestându-şi îngrijorarea cu privire la stabilitatea angajaţilor 
în raport cu angajatorii. 

Intervenţii critice au fost aduse şi noului Cod al Muncii. 

Urmare a numeroaselor intervenţii, timpul aferent atelierului de lucru a 
fost prelungit, acesta fiind insuficient pentru numeroasele intervenţii şi întrebări. 

Organizatorii i-au asigurat pe participanţi că în cadrul viitoarelor seminarii 
vor pune un accent deosebit pe dezbateri concrete care vizează cunoaşterea şi 
însuşirea noilor prevederi privind legislaţia relaţiilor de muncă. 

 În ziua a doua a seminarului d-nii Anghel Dan şi Lucian Vasilescu – 
consilieri juridici, au prezentat conţinutul titlurilor Legii 62/2011 – cu privire la 
Dialogul social. 

Organizatorii i-au asigurat pe participanţi că la viitoarea Conferinţă, care 
se va organiza probabil în luna iunie 2011, fiecare membru al grupului ţintă va 
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primi un Ghid al dialogului social, care va cuprinde şi aspecte principale din 
Legea 62/2011 cu privire la dialogul social. 

În continuarea programuluii organizatorii au prezentat stadiul desfăşurării 
cursurilor de calificare din cadrul proiectului POSDRU 46322 şi au stabilit 
măsuri cu privire la buna desfăşurare a cursurilor. 

D-l Anghel Dan a prezentat participanţilor aspecte privind buna 
desfăşurare a cursurilor de calificare, în Proiectul ID 46322, precizând ca s-a 
discutat cu fiecare lider de sindicat care are ca sarcină buna desfăşurare a 
cursurilor, din cadrul societăţilor comerciale: ELVILA grup de lucru Beiuş, 
HOLZINDUSTRIE Comăneşti, PLIMOB Sighetul Marmaţiei, MOBEX Tg.Mureş 
şi NIKMOB Nehoiu. 

O parte din liderii de sindicat au solicitat unele clarificări privind stadiul 
Proiectului ID 50251, în mod deosebit legate de începerea cursurilor de 
calificare. 

Anghel Dan – vicepreşedinte FSLIL a făcut unele precizări cu privire la 
întârzierile apărute în derularea proiectului, insistând la preşedinţii de sindicat 
să participe fără rezerve la finalizarea programului de consiliere şi orientare 
profesională. 

Informarea a fost făcută de d-l Bădica Vasile – manager proiect – 
preşedinte FSLIL. 

Între altele a menţionat acţiunile de promovare a proiectului, cum au fost 
întâlnirile organizate la SC MOBEX SA Tg.Mureş, MOBILUX SA Bucureşti şi 
SC PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei. 

Cu prilejul întâlnirilor au fost distribuite materiale promoţionale. 

La întâlnirile menţionate a participat şi reprezentantul Fundaţiei pentru 
Învăţământ d-l Ion Vulcan – vicepreşedinte.  

 Reprezentantul Fundaţiei pentru Învăţământ, împreună cu 
reprezntanţii FSLIL şi CSSEPLIM au vizitat sălile de curs, au discutat cu lectorii 
şi maiştrii. 

Pentru informaţii privind proiectele contactaţi: FSLIL str. Calea Griviţei 
nr.21, sector 1 Bucureşti, tel: 021.316.88.72; fax:021.312.89.64,e-mail: 
fslil@yahoo.com. 

 


