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INFORMARE
Astăzi, 28 septembrie 2016, la sediul Guvernului României avut loc
întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, din partea
Confederației Sindicatelor Democratice din România participând Iacob Baciu și
Simion Hancescu.
În prezența Primului-ministru Dacian Julien Cioloș, a ministrilor Dragoș
Pîslaru-M.Muncii, Anca Dragu-MFP, Mircea Dumitru-MENCS și a altor miniștri, sau discutat următoarele:
1.Elaborarea Proiectului legii salarizării unitare.
S-a convenit ca începând de săptâmâna viitoare să înceapă discuțiile la
acest proiect de lege, recunoscându-se că timpul este scurt pentru a se finaliza în
timpul mandatului actualului Guvern, misiunea de finalizare fiind a viitorului Guvern.
Ceea ce se poate face este să se stabilească principiile care să stea la baza
acestui act normativ. În intervenția sa, președintele FSLI, Simion Hancescu, a
solicitat ca, pentru a se putea elabora acest proiect, primul lucru care trebuie făcut
este acela de a scoate la lumină salariile pe fiecare sector în parte, atât pe funcțiile
ocupate, cât și cele medii. Numai așa se poate vedea unde s-a ajuns după ce
fiecare sector bugetar a fost favorizat sau defavorizat în ultimii 26 de ani, în funcție
de anumite interese. Plecând de la aceste date, cel mai corect ar fi ca în următorii
ani să se acorde procente diferite de majorare sectoarelor bugetare, iar fiecare
sector să-și facă propria grilă.
Este greu de spus ce lege a salarizării unitare se poate face, dacă suma
suplimentară pentru salarii ar urma să crească cu 14 miliarde în următorii 5 ani,
ceea ce înseamnă o majorare medie de 22,5% pentru întregul sector bugetar. Cea
mai corectă variantă ar fi să se abroge toate legile de salarizare sectoriale și toți
salariații bugetari să plece de la salarii “noi”,lucru greu de realizat, avându-se în
vedere că printre sectoarele afectate ar fi și justiția, care cu siguranță va contesta,
în justiție, această măsură.Asta ar fi singura soluție pentru a se ajunge la situația în
care raportul dintre salariul maxim și cel minin în România să ajungă măcar la 10:1,
în condițiile în care acest raport este de 6:1 în multe țări normale. Acest lucru a fost
recunocut și de Premierul României.
2. Stabilirea valorii salariului minim pe economie pentru anul 2017
Angajamentul Guvernului a fost că până în luna noiembrie acesta va fi
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stabilit, fiind constituită o comisie care se va ocupa de această problemă.
3. Modificarea Legii dialogului social.
Guvernul s-a angajat să modifice, prin ordonanță de urgență, prevederi ale
Legii nr.62/2011 care au creat probleme de la apariția acesteia.
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