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SCRISOARE DESCHISĂ 
 

Primului Ministru al României,  
Domnului Emil Boc 

 
 
 
Cele cinci confederaŃii sindicale reprezentative din România: Confedera Ńia NaŃional ă 
Sindical ă "Cartel ALFA", Confedera Ńia NaŃional ă a Sindicatelor Libere din România - 
FrăŃia, Confedera Ńia Sindicatelor Democratice din România, Blocul Na Ńional Sindical, 
Confedera Ńia NaŃional ă Sindical ă "Meridian"  vă aduc la cunoştinŃă prin prezenta că nu vor 
participa la şedinŃa Comitetului Economic şi Social, în semn de protest faŃă de absenŃa unui 
dialog real şi responsabil între Guvern şi sindicate şi, în mod special, pe tema proiectelor legilor 
care vor reglementa salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  
 
Cele cinci confederaŃii sindicale protestează în acest mod faŃă de încercarea Guvernului de a 
forŃa promovarea Legii unitare a salarizării care, prin prevederile ei, încalcă ConstituŃia. 
 
Confedera Ńia NaŃional ă Sindical ă "Cartel ALFA", Confedera Ńia NaŃional ă a Sindicatelor 
Libere din România - Fr ăŃia, Confedera Ńia Sindicatelor Democratice din România, Blocul 
NaŃional Sindical, Confedera Ńia NaŃional ă Sindical ă "Meridian" constată că Guvernul actual 
al României nu doreşte o lege de salarizare echitabilă, in continuare nu se doreşte o grilă 
unitară de salarizare, aplicabilă începând cu ianuarie 2011. Cele cinci confederaŃii constată că 
factorii responsabili din Guvernul României nu tin cont de faptul ca priorităŃile reale ale 
României sunt sănătatea, învăŃământul, cercetarea, cultura şi administraŃia, priorităŃi care 
trebuie să se reflecte în coeficienŃii de ierarhizare începând cu ianuarie 2011.  
 
Cele cinci confedera Ńii sindicale refuză să fie părtaşe la încalcarea dreptului salariaŃilor 
bugetari de a reveni la salariile care le-au fost diminuate şi a prevederilor constituŃionale. 
 
Cerem revenirea asupra acestui text de lege, organizarea unui dialog şi a unor consultări reale 
şi serioase pe marginea proiectului Legii unitare a salarizării, astfel încât aceste categorii de 
salariaŃi să se bucure de un tratament în conformitate cu prevederile ConstituŃiei României şi 
ale pactelor, tratatelor şi convenŃiilor internaŃionale la care România este parte.  
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