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BNS cere liderilor politici sa dea votul pentru modificarea Legii dialogului social
Blocul National Sindical cere liderilor politici din România sa continue dezbaterile parlamentare si sa dea
votul pentru modificarea Legii dialogului social în aceasta sesiune parlamentara, în pofida apelului de
retragere a acestui proiect facut de presedintii confederatiilor patronale reprezentative la nivel national.
"Daca pâna în prezent organizatiile patronale nu ne-au auzit, atunci mai spunem înca o data: BNS considera ca se
impune modificarea legii 62/2011, asa cum sustine de altfel si Comisia Europeana, Consiliul Europei sau
Organizatia Internationala a Muncii. Consideram ca este timpul pentru asumarea unui vot în Camera Deputatilor
pentru modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social, în aceasta sesiune parlamentara, tocmai pentru ca aceasta
lege, fiind una organica, necesita atât prezenta, cât si vot dat de formatiunile politice reprezentate în Parlament,
indiferent de culoarea lor politica. Vrem sa ne putem uita în ochii celor ce voteaza pentru ca elementele cheie din
propunerea de modificare a legii dialogului social vizeaza exercitarea unor drepturi si libertati fundamentale ale
omului, tocmai de aceea noi consideram ca acestea ar trebui sustinute indiferent de pozitionarea pe esichierul
politici românesti", se arata într-un comunicat al BNS remis miercuri AGERPRES.
BNS a luat act de apelul presedintilor confederatiilor patronale reprezentative la nivel national reunite în cadrul
Aliantei Confederatiilor Patronale din România (ACPR), prin care au cerut retragerea proiectului de lege de
modificare a Legii 62/2011 privind dialogul social si contesta cu argumente acest demers al patronatelor.
"Cu amaraciune constatam ca în opinia organizatiilor patronale modificarea Legii 62/2011 în aceasta sesiune
parlamentara ar fi inoportuna, asa cum în ultimii 8 ani au adresat acelasi tip de mesaj tuturor oamenilor politici
aflati la conducerea României. Patronatele considera ca finalizarea acestui demers în aceasta sesiune parlamentara
"ar induce tensiuni si/sau reconfigurari structurale cu potential de a fi exploatate politic". Trebuie sa le reamintim
ca în democratie solutiile la problemele economice si sociale ale unei natiuni sunt solutii politice, date de guverne
politice sau de parlamente constituite în baza optiunilor politice ale cetatenilor. Regretam faptul ca în comunicatul
pe care patronatele l-au asumat se amesteca ca de obicei jumatati de adevar si jumatati de minciuna", spun
reprezentantii BNS.
Ei sustin ca actuala lege 62/2011 a fost adoptata fara a fi existat un acord sindicate - patronate în acest sens, fara
dezbateri în Parlament, printr-o procedura permisa de Constitutia României, dar care în opinia acestora "a
reprezentat un abuz de putere - asumarea raspunderii guvernului".
"Înca din 2012 am înregistrat la Parlamentul României un amplu pachet de propuneri de modificare a legii
62/2011, propuneri blocate în Parlament prin santajul exercitat de-a lungul timpului de organizatiile patronale
asupra factorilor politici de decizie din România, de la Presedinti si Prim ministrii, lista continuând cu aproape toti
liderii politici. În mod constant au amenintat în spatiul public pe oricine a îndraznit sa-si asume modificarea acestei
legi. Atunci când în calitate de organizatii patronale reprezentative nu le-au fost auzite vocile au recurs la alte
instrumente de presiune politica si diplomatica utilizând asa zise ONG-uri (de exemplu Coalitia pentru
Dezvoltarea României sau camere de comert straine ce opereaza pe teritoriul României)", explica reprezentantii
Blocului National Sindical.
Sindicalistii afirma ca pentru patronate o guvernare eficienta este aceea care le pune la dispozitie scheme de ajutor
de stat de miliarde de lei, care aloca prin diverse tipuri de programe alte miliarde de lei, "care le modifica legislatia
astfel încât în România angajatorii sa nu mai aiba responsabilitatea finantarii sistemului de securitate sociala
(pensii sau asigurari de sanatate), care le elimina orice bariere în importul de forta de munca din state terte, tocmai
pentru a lua locul românilor pe care i-au "gonit" din tara cu atitudinea lor ostila fata de forta munca".
"Restrictiile în exercitarea libertatii de asociere, restrictiile în exercitarea dreptului la negocieri colective sau a
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dreptului la greva, dreptul suveran al angajatorului de a modifica unilateral normele de munca instituit de actualul
Cod al Muncii, plata unor salarii de mizerie în cele mai multe sectoare ale economiei (aproximativ 40% din
contractele de munca sunt încheiate la nivelul salariului minim), dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea
profesionala a propriilor angajati etc., sunt doar câteva forme de manifestare a atitudinii ostile a angajatorilor din
România fata de marea masa de salariati", sustin liderii BNS.
În opinia acestora, organizatiile patronale vorbesc "cu atâta usurinta" despre efectul devastator pe care modificarea
legii dialogului social l-ar avea asupra investitiilor sectorului privat, omitând sa mentioneze ca investitiile pe
termen lung ale companiilor din România s-au înjumatatit în 2018 fata de 2009, dovada a faptului ca fara
investitiile statului, " mediul privat nu are resurse de investire sau, daca le are, nu are interes sa investeasca".
Potrivit BNS, în fiecare an din ultimii 4, România este somata în mod constant de Comisia Europeana sa-si
corecteze legislatia dialogului social astfel încât sa relanseze negocierile colective la nivel de sector. De asemenea,
în 2018 Comitetul European pentru Drepturi Sociale în cadrul raportului anual de monitorizare a respectarii
prevederilor Cartei Sociale Europene, constata reducerea semnificativa a contractelor colective de munca si cere
Guvernului sa precizeze ce masuri au fost luate pentru întarirea dialogului social si negocierilor colective.
"Având în vedere cele exprimate mai sus cerem liderilor politici ai României, atât din tara dar si celor ce ne
reprezinta la Bruxelles sau Strasbourg, sa-si asume solutii în directia respectarii standardelor minime de munca,
atât de clamate de Germania sau Franta dar considerate însa inoportune în România ", precizeaza sindicalistii BNS.
Într-un comunicat remis marti AGERPRES, Alianta Confederatiilor Patronale din România (ACPR), prin
Presedintii Confederatiilor patronale reprezentative la nivel national, au solicitat tuturor factorilor responsabili si
partidelor politice sa retraga proiectul de modificare a Legii nr. 62/ 2011 a dialogului social, se arata într-un
comunicat de presa al organizatiei
"Demersul este fundamentat de inoportunitatea modificarii acesteia de catre Parlament în context electoral, întrucât
ar induce tensiuni si/ sau reconfigurari structurale cu potential de a fi exploatate politic. ACPR nu a solicitat
modificarea Legii Dialogului Social dar, în masura în care exista propuneri de modificare din partea sindicatelor,
acestea trebuie discutate si clarificate în cadrul dialogului bipartit patronate-sindicate", se spune în document.
Organizatia aminteste faptul ca proiectul de modificare a Legii dialogului social a fost respins de Senatul
României, în sedinta din data de 19 noiembrie 2018. Consiliul Economic si Social, organism consultativ al
Parlamentului si al Guvernului României, a avizat nefavorabil propunerea legislativa pe data de 17 iulie 2018.
De asemenea, în comunicat se precizeaza ca patronatele se bazeaza pe: Principiul Organizatiei Internationale a
Muncii al negocierilor colective voluntare, fara reglementarea obligativitatii negocierii colective la niciun nivel;
respectarea principiului relativitatii efectelor contractelor colective, efecte erga omnes având doar actele
normative, Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a tarii, conform art. 61 alin. (1) din Constitutia României;
evitarea unui dezechilibru major între partenerii sociali pentru a nu afecta investitiile companiilor si capacitatea lor
de creare de locuri de munca.

page 2 / 2

