
 

 

 

 

Către:  Federațiile BNS 

 Filialele BNS 

 În atenția reprezentanților BNS în structurile de 

dialog social de la toate nivelurile 

 

 

 

Stimați colegi,  

 

Cu riscul de a fi acuzați de inflexibilitate sau de atitudine radicală în aceste momente 

tensionate, vă informăm că refuzăm categoric să răspundem ”prezent” la convocarea la dialog social 

făcută de Emil Boc pentru astăzi.  

În cursul acestei dimineți confederațiile sindicale și patronale au primit de la Ministerul Muncii o 

invitație de a participa la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ședință convocată 

de Premier în regim de urgență cu începere de la ora 14.00 (Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor 

Omului, culmea ironiei)  

Stilul de lucru al lui Emil Boc (în calitățile pe care le-a avut din 2009 până în prezent) și al 

miniștrilor din subordinea sa este în continuare o bătaie de joc, expresia disprețului pe care l-au 

avut și îl au față de cetățeni și față de organizațiile care îi reprezintă iar BNS nu va gira un asemenea 

comportament prin participarea la simulacrul de consultare socială.   

Considerăm că prezența reprezentanților sindicali la această ședință este un act de 

trădare față de cei care au avut curajul să iasă în stradă atâtea zile la rând.  

Din informațiile pe care le deținem, prefecții au primit dispoziție de la nivel central ca astăzi să 

convoace ședințe ale comisiilor de dialog social la nivel local. Vor începe să facă presiuni și să mimeze 

deschiderea către consultare cu reprezentanții lucrătorilor, ai angajatorilor și ai societății civile pentru a 

dezamorsa pe moment situația.  

 

Nu vom participa la aceste ședințe, indiferent la cel nivel sunt organizate. Facem apel 

către toși reprezentanții BNS în structurile de dialog social să nu participe la aceste ședințe! 
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Ar fi un gest de credibilizare a actualei puteri care timp de trei ani a călcat în picioare fără 

scrupule drepturile lucrătorilor și drepturile sindicale, în care a profitat de conjunctura politică și și-a 

bătut joc de principiile democrației asumandu-și răspunderea pe legi extrem de importante sau în care 

au tratat cu superioritate și dispreț toate încercările noastre de a purta un dialog constructiv și civilizat. 

Este greu de crezut că membrii acestui Guvern și-au schimbat năravul peste noapte și este 

imposibil de uitat faptul că acest Guvern a aruncat aproape în ilegalitate mișcarea sindicală: cadru 

legal ciuntit, afară din sedii, atribuții limitate, activitatea sindicală transformată într-un fel de hobby după 

orele de program, restrângerea dreptului la grevă și multe alte abuzuri. 

Dacă ar fi fost după acest Guvern, Codul Muncii ar fi fost adoptat la începutul anului trecut încă 

din luna februarie fără nicio modificare din partea actorilor sociali. Emil Boc a fost sunat de directorul 

general al FMI care i-a cerut să acorde un timp rezonabil pentru consultarea cu partenerii sociali și doar 

așa am reușit să mai aducem unele modificări minore la varianta guvernamentală.  

La sfârșitul acestui an s-ar fi întâmplat la fel și cu proiectul Legii sănătății dacă societatea nu ar 

fi reacționat.  

Când am fost în stradă câteva zeci de mii de lucrători, ne-au tratat cu dispreț iar apoi au făcut 

tot posibilul sa ne decredibilizeze, să ne hărțuiască, să ne amenințe. Am fost pașnici și nu le-a fost 

frică, și-au permis să ia în derâdere toate problemele pe care le-am semnalat civilizat. 

 

Din luna septembrie 2011 organizațiile sindicale nu mai participă la ședințele comisiilor bi și 

tripartite și totuși niciun membru al Guvernului nu s-a arătat îngrijorat, n-a încercat să aplaneze starea 

de război rece între Putere și societate.  

Acum e mult prea târziu. Cu acest Guvern nu mai avem ce discuta ! 

 

 

 

Dumitru Costin 

Președinte BNS 

 


