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Consiliul National al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, joi, 16 septembrie 2010 

REZOLUTIE 

 

Efectele negative ale crizei economice si financiare se manifesta din ce in ce mai dur 

in viata salariatilor, pensionarilor, a  cetatenilor in general. 

Lipsa unor politici economice din partea Guvernului, pentru stimularea sectorului de 

investitii, atat cele publice, dar si private, lipsa unor reglementari privind parteneriatul 

public privat, au ca efect mentinerea tarii noastre intr-o situatie “dramatica” citandu-l 

chiar pe presedintele Romaniei.  

Datele statistice comunicate de institutiile abilitate prognozeaza adancirea crizei in 

Romania pentru urmatorul an, economia va scadea, rata somajului va creste prin 

disponibilizarile masive anuntate, veniturile populatiei vor scadea, atat pentru salariati, 

cat si pentru pensionari prin anuntata impozitare a pensiilor. 

Situatia ingrijoratoare a pietei muncii din Romania este cea mai slaba din UE  

conform statisticilor EUROSTAT (organismul de statistica al UE)  

Romania are cei mai putini angajati din Uniunea Europeana, cu o rata de angajare de 

doar 57% dintre cei cu varsta de peste  16 ani  din total populatiei active,  în primul 

trimestru al anului, fata de 64% cat era media in tarile membre ale Uniunii Europene. 

In primul trimestru, doar 1,8% dintre romanii apti sa lucreze si-au gasit o slujba.       

La nivel european, procentul a fost de 3,6%. 

Bruxelles-ul a cerut statelor membre sa sprijine crearea de locuri de munca in 

urmatorul deceniu, astfel ca, in 2020, numarul salariatilor sa reprezinte, la nivel 

european, 75% din totalul populatiei active. Statisticile Eurostat arata, insa, ca 

Romania va avea cea mai grea misiune din Uniune la acest capitol. 



Fata de toate aceste probleme, sindicatele afiliate la Confederatia Sindicala 

Nationala Meridian si-au exprimat ferm pozitia: 

• IMPOTRIVA disponibilizarilor masive care nu s-au dovedit a fi o solutie pentru 

redresarea economica in perioada de criza; 

• SOLICITA guvernului masuri concrete pentru: crearea de locuri de munca, pentru 

cresterea economica, pentru atragerea de fonduri europene, pentru investitii din bani 

publici; 

• IMPOTRIVA noii Legi  a pensiilor din sistemul public; suntem impotriva cresterii 

varstei de pensionare,  a modului de calcul al punctului de pensie care conduce la 

micsorarea valorii pensiilor, a eliminarii grupelor pentru conditii deosebite si speciale. 

Vom solicita Presedintelui Romaniei sa nu promulge aceasta lege.  

• IMPOTRIVA modificarii Codului Muncii, care vizeaza: desfiintarea CCM de 

ramura si CCM Unic la nivel national, desfiintarea CIM pe durata nederminata, 

desfiintarea protectiei sociale  a salariatilor la concedierile colective; 

• IMPOTRIVA  dereglementarii pietei muncii: PROPUNEM  cresterea salariului 

minim garantat la 750 lei; salariul de baza este salariul garantat in plata pe economie; 

• IMPOTRIVA Proiectului Legii unice de salarizare in sectorul bugetar, care va 

conduce la diminuarea mai accentuata a salariilor si va proteja clientela politica (prin 

prevederile art. 30). 

• IMPOTRIVA masurilor dure de austeritate care conduc  la saracirea continua a 

populatiei, care va avea efecte dramatice pentru categoriile defavorizate (mai ales ca 

se vor elimina si subventiile la incalzire pentru sezonul rece). 

Actiuni  propuse: 

• Conducerea CSN MERIDIAN este imputernicita sa contacteze celelalte 

confederatii sindicale, pentru a discuta  un calendar comun de actiuni de protest,  

solidaritatea sindicatelor fiind necesara in aceasta perioada de criza; 

• Federatiile si uniunile sindicale teritoriale se vor sustine reciproc in actiunile de 

protest care vor fi organizate in aceasta perioada. 

• Federatiile sindicale sau uniunile teritoriale vor decide modul de organizare si 

participare la actiuni in teritoriu, in mod individual sau cu alte structuri ale altor 

confederatii sindicale, pe care CSN Meridian le va sustine.  

• CSN Meridian va solicita Presedintelui Romaniei sa nu promulge noua Lege a 

Pensiilor;  

• Vom solicita Ministrului Muncii o discutie in legatura cu amendamentele 

inaintate de catre CSN Meridian privind Legea Unica de salarizare in sectorul 

bugetar, la care vor participa reprezentantii sindicatelor bugetare afiliate la 

confederatia noastra;  

• CSN Meridian impreuna cu federatiile din transporturile feroviare, vor solicita o 

intalnire cu conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a 

Ministerului Finantelor privind alocarea fondurilor pentru investitii.   


