COMUNICAT
Ca urmare a încercării de soluţionare pe cale amiabilă a blocării activităţii federaţiei, prin
blocarea auditului şi refuzul de a aduce documentele primare la federaţie, aşa cum v-am anunţat,
am apelat la un avocat. A fost trimisă o scrisoare prin care se solicita rezolvarea situaţiei prin
predarea documentelor în data de 28.01.2013, ora 10.00, la sediul federaţiei. Având cunoştinţă de
acest demers, d-na Mihaela Petrache a refuzat să primească corespondenţa (normal recomandată
şi cu confirmare de primire) şi a transmis un e-mail prin care acuză membrii B.Ex. că nu vor să
primească documentele. Luând act de această nouă diversiune, membrii B.Ex. i-au transmis
susnumitei doamne, invitaţia de a veni la federaţie, azi la ora 10.00, specificând şi condiţiile în
care să se facă predarea-primirea, respectiv pe bază de Opis şi Proces Verbal de predare –
primire, în prezenţa tuturor membrilor B.Ex.. Propunerea de Proces Verbal a primit consensul a
trei membrii ai B.Ex., dar d-na Mihaela Petrache nu a venit şi nici nu a transmis poziţia
dumneaiei faţă de solicitarea primită.
Constatând reaua voinţă şi încercarea clară de blocare a activităţii federaţiei de susnumita
doamnă, sprijinită de membrii autonumitului grup disident, organizatori ai întâlnirilor nestatutare
din 17 şi 24.01.2013, membrii B.Ex. au hotărât continuarea acţiunilor legale privind recuperarea
documentelor federaţiei, ce s-a constatat că au fost sustrase, a auditului extern şi convocarea
Consiliului Federaţiei, numai după ce s-au rezolvat situaţiile prezentate mai sus. Dat fiind că
aceste acţiuni se derulează în baza prevederilor legale, membrii B.Ex. au hotărât să desfăşoare în
continuare acţiunile legate direct de problemele vizând domeniul nostru de activitate, care au
început prin pichetul organizat în faţa guvernului în 21 şi 22 ianuarie 2013. Până miercuri 29
ianuarie 2013 veţi primi punctul nostru de vedere privind propunerea de buget pentru 2013,
materiale pe care le vom supune dezbaterii şi îmbunătăţirii în urma intervenţiilor
Dumneavoastră. Vor fi şi documente care fac obiectul solicitărilor naţionale şi internaţionale de
sprijin pentru domeniu şi membrii noştrii de sindicat.
Vom ataşa la acest document propunerea de Proces Verbal la care ne-am referit mai sus şi
aducem aminte că utilizarea adreselor Dumneavoastră de e-mail este permisă numai Secretarului
General, conform documentului semnat acum doi ani, tocmai pentru a împiedica intoxicarea
sindicatelor noastre, ce s-a praticat atunci pentru prima oară.

