„Sindicatele,

patronatele si asociatiile profesionale se

constituie
si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile
legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea
intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor

Afiliata la: Confederaţia Europeana a Sindicatelor

sai”
Confederatia Internationala a Sindicatelor

(Art. 9 din Constitutia Romaniei, revizuita)

Nr. 150 / 24.07.2013

Către,
Fondul Monetar Internaţional(F.M.I.),
Comisia Europeană (C.E)
Banca Mondială (B.M.)
În atenţia:d-nei Andrea SCHAECHTER
d-lui Istvan SZEKELY
d-lui Pedro RODRIGUEZ
Ca urmare a invitaţiei transmise pentru 23 iulie 2013, ora 18.00, privind consultarea
partenerilor sociali de către reprezentanţii organismelor de mai sus,la care din motivele ce
v-au fost aduse la cunoştinţă de reprezentantul nostru, atât cele dinainte de întâlnire, cât şi
cele ce au urmat, nu a fost posibil să se prezinte punctul de vedere al confederaţiei
noastre, aşa cum a fost solicitat şi acceptat, vă transmitem acest document privind
subiectele anunţate prin mail, inclusiv cele dezbătute în cadrul întâlnirii.
1- Considerăm inoportun încheierea unui nou Acord cu F.M.I., în condiţiile în care C.E.
anunţă retragerea din „troika”. Suntem organizaţia care a condamnat la toate întâlnirile
măsurile impuse de „troika” şi aplicate de guvernele anterioare şi cel actual. Am
condamnat atât modificările aduse legislaţiei muncii şi dialogului social, cât şi legea
salarizării ( care am fost asiguraţi că se schimbă de d-l Jeffrey Franks – complet fals),
arătând că nu avem nici un rezultat „de succes”, în afara sărăcirii populaţiei şi îndatorării
generaţiilor următoare. Suplimentar am înstrăinat bogăţiile ţării şi am pierdut controlul
resurselor strategice, ca urmare a unor privatizări impuse, ceea ce este inacceptabil.
2 – Nu am auzit nici o scuză privind greşelile recunoscute de F.M.I. sau vreo măsură
reparatorie pentru salariaţi şi populaţie, care au suferit consecinţele dezastruoase ale
acestor politici.
3 – Am atras atenţia asupra informaţiilor false transmise de Institutul Naţional de
Statistică, informaţii ce au stat şi la baza unor materiale transmise de colegi, fără nici o
consecinţă. S-a dovedit că am avut dreptate.
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4 – S-a dovedit că şi mult pomenita „stabilizare macroeconomică” este o himeră.
Dovezile sunt tocmai solicitarea de noi Acorduri şi fluturarea „populismului” ca motiv al
eşecului.
Cum se justifică că după obţinerea acestei stabilizări mai este necesară concedierea a
încă câteva mii de bugetari, schimbarea legii salarizării ş.a., iar cine nu aplică aceste
politici este populist, uitându-se asigurările că s-a terminat cu sacrificiile.
5 – Ne miră „transparenţa” Dumneavoastră în contextul în care guvernul vrea să
secretizeze negocierile cu F.M.I., considerăm ca urmare a episodului Scrisorii de intenţie,
în care am fost minţiţi de guvernanţi asupra conţinutului acesteia, după metoda cunoscută
„una spunem la presă în ţară şi alta spunem sau trimitem la organismele internaţionale”.
6 - Considerăm demagogice afirmaţiile privind creşterea economică şi crearea unor noi
locuri de muncă prin prisma Planului Naţional de investiţii strategice şi crearea de locuri
de muncă, fără măcar menţionarea, chiar printr-o notă la subsolul paginii a cercetării
ştiinţifice-dezvoltării tehnologice, deci în totală contradicţie cu politica europeană
„Strategia EUROPA 2020” şi destinaţiei fondurilor structurale.
7 – În legătură cu Acordul de Parteneriat noi am semnalat domnului prim-ministru şi
miniştrilor implicaţi, încă de anul trecut, toate neregulile, parţial arătate şi în documentul
C.E., inclusiv lipsa dialogului social şi vă stăm la dispoziţie cu documentele respective,
pentru conformitate. Reprezentanţii noştri în Comitetele de monitorizare au semnalat şi
în aceste foruri situaţia, dar fără efect.
Sperăm, aşa cum am fost asiguraţi, că acest document nu va avea aceaşi soartă cu cel
transmis anul trecut şi vom avea puncte de vedere ale Dumneavoastră privind cele
semnalate.
Cu deosebită stimă,
Preşedinte C.S.D.R.
Iacob BACIU
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