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P A R L A M E N T U L R O M A N IE I
PRIMUL Parlament al Romaniei si-a Tnceput activitatea in 24 ianuarie 1862, iar Bucurestiul a fost proclamat capitala tarii.

Istoria parlamentara a Romaniei Tncepe cu anul
1831 cand, Tn Tara Romaneasca, a fost adoptat un
act cu caracter constitutional denumit Regulamentul
organic, aplicat, un an mai tarziu, si Tn Moldova.
Constitutia din 1866, promulgate de Carol I, a pus
bazele moderne ale forului legislativ ca Reprezentanta Nationala, care a functionat Tn concordanta cu
modul de organizare si functionare a parlamentelor
Europei O c cid e n ta l din acea vreme.
Procesul istoric de formare a Parlamentului Ro
maniei in perioada moderna a dat un impuls puternic afirmarii suveranitatii nationale, conducand
mai tarziu la Unirea celor doua Principate, Tn 1859.
Sub cupola Parlamentului Romaniei s-a dat citire,
la 9 mai 1877, Declaratiei de independents a tarii si
s-au ratificat, Tn 1920, actele de unire a Provinciilor
istorice romanesti cu Tara si, prin acest act, s-a Tnfaptuit Marea Unire.
In februarie 1938, pe fondul unor puternice tensiuni politice, regele Carol al ll-lea, care a subminat
rolul institutiei parlamentare, a impus un regim de
monarhie autoritara. Sub regimul dictaturii regale,
Parlamentul a devenit un organ decorativ, lipsit de
principalele sale atributii.
In toamna anului 1940, odata cu instaurarea regimului de dictatura militara, activitatea Parlamen
tului a fost suspendata. Dupa 23 august 1944, sub
presiunea fortelor sovietice si comuniste, Parlamen
tul a fost reorganizat Tntr-un singur corp legislativ,

Adunarea Deputatilor, care va fi transformata, prin
Constitutia din 1948, Tn Marea Adunare Nationala,
organism formal, subordonat total puterii comuniste.
Revolutia din Decembrie 1989 a deschis calea
revenirii Romaniei la un regim democratic autentic,
bazat pe alegeri libere si pluralism politic, pe respectarea drepturilor omului, pe separatia puterilor si
raspunderea guvernantilor Tn fata organelor reprezentative. Prin actele emise de puterea revolutionary
provizorie, Romania a revenit la sistemul parlamentar bicameral. Toate aceste teze se regasesc
Tn prima Constitute a tarii, dupa Revolutia din
decembrie 1989, aprobata prin referendum Tn 1991.
Constitutia Romaniei din 21 noiembrie 1991 a fost
modificata si completata prin Legea de revizuire a
Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, aprobata prin
referendumul national din 18-19 octombrie 2003 si
intrata Tn vigoare la data de 29 octombrie 2003.

Conform art. 61 din Constitutia Romaniei Parla
mentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.
Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor
si Senat alese prin vot universal, egal, direct, secret
si liber exprimat, potrivit legii electorale.
Parlamentul adopta legi co nstitutional, legi organice ?i legi ordinare.
Legile co nstitu tio n a l sunt cele de revizuire a
Constitutiei.
Prin lege organica se reglementeaza:
■ Sistemul electoral; organizarea si functionarea
Autoritatii Electorale Permanente;
■ Organizarea, functionarea si finantarea partidelor
politice;
continuare Tn pag. 4 ►
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fntalnirea Biroului Executiv National

IN data de 2 iunie 2016, la Eforie-Nord, a avut loc
Tntalnirea Biroului Executiv National, avand ca ordine
de zi:
1. Informare privind activitatea confederatiei desfasurata de la ultima sedinta si panaTn prezent;
2. Informare privind rezultatul negocierilor privind
modificarea OUG nr. 57/2015 referitoare la salarizarea personalului platit din fonduri publice;
3 . Informare privind sedinta extraordinary a
grupului II „Lucratori” din cadrul CESE pe tema:
„Euroscepticismul, renationalizarea afecteaza
acestea deja drepturile fundamentale ale sindicatelor si lucratorilor?”;
4 . Probleme organizatorice;
5 . Situatia privind stadiul Tncasarii cotizatiei;
6. Diverse. ■

CSDR a convocat reprezentantii sai in
structurile trip a rtite de dialog social de
la nivel local
BIROUL Executiv National al Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania, in baza hotararii
nr. 39/05.11.2015, a convocat reprezentantii CSDRTn
structurile tripartite de dialog social la o Tntalnire informala avand ca tema eficientizarea activitatii lor in
structurile de dialog social.

Confederatia Sindicatelor Democratice din Ro
mania, in baza art. 122, alin. (1), lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 si a deciziilor emise de
presedintele CSDR, are un numar de 282 de repre-
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zentanti, titulari si supleanti, in structurile de dialog
social si in consiliile de adm inistrate la nivel local.
Este vorba de: Comisiile de dialog social la nivelul prefecturilor, Consiliul Consultativ Tripartit din
cadrul Inspectiei Muncii, Comisia judeteana privind
egalitatea de sanse (COJES), Comisia consultative
a AJOFM, Casa judeteana de asigurari de sa n ita 
te, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare
profesionala a adultilor, Centrul regional de formare
profesionala a adultilor, Consiliul de adm inistrate al
Casei de Cultura a Sindicatelor.
Aceasta a fost o a doua intalnire; intalnirile, s-a
stabilit, sunt semestriale, si reprezintainceputul unui
amplu proces de profesionalizare a activitatii in ca
drul structurilor tripartite de dialog social.

Cu aceasta ocazie, Departamentul Educatie-For
mare din cadrul CSDR a prezentat aspectele princi
p a l privind cadrul legal de constituire a structurilor
de dialog social, principalele reglementari de organizare si functionare a acestora, principalele atributii
si activitati specifice ale structurilor de dialog social.
Au fost discutate, de asemenea, modalitatile de
eficientizare a comunicarii intre reprezentantii CSDR
Tn structurile de dialog social si conducerea confe
deratiei, pe de o parte, dintre reprezentantii CSDR
Tn structurile de dialog social si uniunile judetene ale
CSDR, pe de alta parte, si Tntre reprezentantii CSDR
Tn structurile de dialog social si membrii de sindicat.

Au fost evidentiate si o serie de disfunctionalitati
Tn comunicare, reglementari legale si formalizarea
excesiva a activitatii acestor structuri. ■
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Avocatul Poporului invita CSDR la
Tntalnirea In urm a careia se va Tntocmi
„Raportul Special privind sistemul
sanitar”
PRESEDINTELE lacob Baciu a fost invitat de catre
Avocatul Poporului sa participe la dezbaterea dedi
cate problemelor cu care se confrunta Sistemul Na
tional de Sanatate.

Confederatia Sindicatelor Democratice din Ro
mania a atras atentia, de nenumarate ori, Tn cei peste
douazeci de ani de activitate sindicala, ca investitia
Tn educatie reprezinta singura si cea mai eficienta
masura de progres si dezvoltare economica.
Situatia actuala Tn care se afla Tnvatamantul romanesc poate genera o criza profunda a societatii
romanesti din punct de vedere moral, cultural, tehnologic, stiintific, criza care va afecta profund dezvoltarea Romaniei.*
Masa rotunda a fost organizata Tn perspectiva
elaborarii, de catre institutia Avocatul Poporului, cu
ajutorul institutiilor partenere, CSDR fiind una dintre
aceste institute, a unui Raport Special privind siste
mul sanitar national.
Tntalnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala
Drepturilor Omului.H

Guvernul a invitat CSDR la o noua
runda de negocieri privind salarizarea
persoanelor platite din fonduri publice
IN urma protestelor, Guvernul a invitat confederatiile
reprezentative la o noua runda de negocieri privind
salarizarea persoanelor platite din fonduri publice.

Federatia Sindicatelor Libere din
Invatamant a scos 15.000 de sindicalisti
Tn strada
A
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FEDERATIA Sindicatelor Libere din Invatamant,
Tmpreuna cu celelalte sindicate din educatie, a organizat un mars de protest Tmpotriva mentinerii de
catre Guvern a discriminarilor salariale, Tnvataman
tul fiind Tn continuare sectorul bugetar situat la coada salarizarii personalului platit din fonduri publice.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 mentinand inegalitatile Tn sistemul salarial a persoanelor
platite din fonduri publice.
Confederatia Sindicatelor Democratice din Ro
mania a avut un mesaj clar si anume: CSDR va sustine, Tn continuare, ca noul proiect al Ordonantei
este necesar dar nu suficient fiind necesar ca, Tn cel
mai scurt timp, Guvernul sa Tnainteze Parlamentului
Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice si Proiectul Legii de Organizare si Functionare a Administratiei Publice. ■

In luna iunie au avut loc
patru Tntalniri ale plenului CES
Confederatia Sindicatelor Democratice din Ro
mania s-a solidarizat cu protestul initiat de Federatia
Sindicatelor Libere din Invatamant, Tmpreuna cu ce
lelalte federatii din educatie, si a participat la mitingul organizat Tn data de Tntai iunie 2016.

INTALNIRILE saptamanale ale CES-ului, desfasurate Tn luna iunie, au avut pe agenda un numar de
18 teme de discutie.
Au fost dezbatute pentru avizare acte normative:
legi, ordonante ale guvernului, hotarari de guvern.
Informatii cu privire la actele normative discutate
si avizate gasiti pe site-ul CES-ului www.ces.roH
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Legile ordinare si hotararile se adopta cu votul
majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera.
La cererea Guvernului sau din proprie initiativa,
Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedura de urgenta, stability
potrivit regulamentului fiecarei Camere. ■

C A T E V A IN T R E B A R I
A D R E S A T E M IN IS T R U L U I
E D U C A T IE I N A T IO N A L E SI
C E R C E T A R II S» T I I N T* I F I C e ’__
IN conditiile Tn care Statutul Cadrelor Didactice a
tost abrogat ca lege fiind Tnlocuit de un capitol Tn
cadrul Legii Tnvatamantului, Tn conditiile Tn care Tn
Legea Tnvatamantului exista un capitol care face referire la drepturile si Tndatoririle elevului, Tn conditiile
Tn care Tn Regulamentul de organizare si functionare
a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar exista, de
asemenea, un capitol dedicat drepturilor si Tndatoririlor elevilor intitulat: „Statutul beneficiarilor primari
ai educatiei”, Tn conditiile Tn care exista o Tntreaga
legislate dedicata protectiei copiilor va Tntrebam:
Chiar este necesar un statut al elevului?
Nu cumva cineva, care nu a avut nimic cu procesul de Tnvatamant, Tncearca sa-si arate utilitatea lovind Tn dascali si stabilitatea scolii?
Nu cumva acest statut al elevului va aduce
o stare de hegem onie scolara Tn care elevul va
avea instrum entul necesar pentru a lovi Tn cei
care Tl educa?
Stiti dom nule ministru ca daca doi elevi se
harjonesc Tn tim pul orei la clasa sau pe terenul
de sport si se lovesc, profesorul este cercetat
penal?
$ titi dom nule ministru cati profesori sunt
agresati verbal si fizic de catre elevi?
Stiti dom nule ministru cati parinti jignesc,
am eninta, agreseaza verbal si chiar fizic profesorii?
Tn conditiile Tn care elevii sunt to t mai agresivi
urmand, de multe ori, exemplul parintilor, credeti
ca statutul elevului este o masura care va limita
violenta Tn scoli?

Nu ne raspundeti pentru ca, este clar, cei care au
„inventat” acest statut habar nu au de ce se TntamplaTn scoli!
Va rugam sa popularizati continutul Buletinului
informativ Tn randul membrilor dumneavoastra
de sindicat. Pentru informatii si comentarii, va
rugam sa ne contactati: CSDR - Departamentul
Comunicare, Piata Valter Maracineanu Nr. 1-3,
Intrarea 2, Sector 1, Bucuresti 010155, Tel/Fax:
021.313.2010, Email: buletin@csdr.ro.

