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Protest CNS Meridian in Piata Victoriei
Reprezentanti ai mai multor organizatii sindicale din diferite domenii, afiliate
la CNS Meridian, sunt asteptati sa protesteze, joi, in Piata Victoriei, solicitand
inlaturarea inechitatilor salariale, aplicarea unor legi sau modificarea altora,
relateaza stiripesurse.
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Protestul organizat de Confederatia Sindicala Nationala Meridian este programat sa se
desfasoare intre orele 10.30 si 13.30, in fata sediului Guvernului, numarul maxim de persoane
care pot participa fiind de 600, din cauza restrictiilor impuse de pandemie.
Prin acest protest, organizatiile sindicale din structura CSN Meridian vor sa aduca in atentia
autoritatilor si a opiniei publice "probleme arzatoare", intre care "fentarea" legislatiei sociale de
catre autoritati si neaplicarea legilor privind Statutul Personalului Feroviar - Legea
nr.195/07.09.2020; Statutul Personalului Silvic modificat si completat prin Legea nr.
234/09.12.2019; legea cosului minim de consum pentru un trai decent in Romania; legea
pensiilor, etc, precum si aplicarea legii salarizarii, in integralitatea ei, incepand din 1 ianuarie
2022.
Sindicalistii mai solicita reglementarea unei grile de salarizare unitare pentru angajatii din
administratia publica locala si critica inghetarea salariilor in anul 2021, Legea "scelerata" si
retrograda a Dialogului Social, reducerea varstei de pensionare a politistilor locali.
"Legea - Cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nu

a fost imbunatatita si corectata asa cum s-a promis, spulberand pur si simplu asteptarile a sute
de mii de salariati din sectorul public: TESA din sanatate, TESA din invatamant, personalul
contractual din administratia publica si din aparare, etc", afirma acestia.
Totodata, ei cer incetarea discriminarii salariale grave a personalului de suport tehnic, economic
si administrativ din sistemul sanitar, inclusiv a biologilor, biochimistilor si chimistilor si tratarea
echitabila a intregului personal angajat in sistemul sanitar, medical si nemedical, aplicarea in
prezent “ad litteram” a Legii 232/2016 privind industria nationala de aparare, actualizarea acesteia
de urgenta si adoptarea unei Strategii nationale pentru relansarea industriei nationale de aparare
pentru protejarea intereselor nationale de aparare ale Romaniei.
"Investitiile in serviciile publice de interes general sunt minime, iar in anumite domenii, politicile
guvernamentale sunt total lipsite de viziune strategica: transporturile feroviare, transporturile
aeriene, industria de aparare, agricultura, silvicultura, gospodarirea apelor, etc", sustin
organizatiile sindicale.
Reprezentantii CNS Meridian solicita si asigurarea cadrului legal si financiar pentru functionarea
aeroporturilor Romaniei conform standardelor europene si internationale, stoparea masurilor
antisociale care afecteaza salariatii din aeroporturile tarii si initierea unei Legi a salarizarii
personalului aeroportuar din subordinea Consiliilor judetene; accelerarea aplicarii masurilor
guvernamentale necesare pentru a avea o tranzitie justa in Bazinele Carbonifere Valea Jiului si
Oltenia; garantarea drepturilor omului in contextul pandemiei si evitarea segregarii romanilor pe
criterii sanitare. Acestia sustin: "Certificatul verde nu reprezinta o solutie, iar vaccinarea
lucratorilor nu se poate face decat cu consimtamantul informat al acestora".
"Masurile adoptate in contextul crizei pandemice din ultimele 18 luni s-au adaugat la problemele
structurale ale Romaniei, conturand o perspectiva ingrijoratoare pentru toti cei care ar vrea sa
continue sa traiasca si sa munceasca in tara: datoria imensa care poate conduce la noi politici de
austeritate; derapajele democratice si impunerea unor masuri sanitare autoritare, neacceptate de
lucratori si cetateni; o instabilitate politica si institutionala fara precedent", arata sursa citata.
Uniunea TESA din Sanatate a anuntat ca participa, in semn de solidaritate cu CSN Meridian, la
protestul din Piata Victoriei, principala revendicare comuna fiind legata de tergiversarea rezolvarii
revendicarilor federatiilor din CSN Meridian. Totodata, revendicarile Uniunii TESA din Sanatate
sunt cu prioritate: eliminarea discriminarilor salariale, salarizare echitabila pentru toate
categoriile, acordarea transelor de majorare salariala de 25% prevazute de Legea 153/2017 si a
voucherelor de vacanta, inghetate de la inceputul anului 2021.
"Guvernanti! Ajunge cu lupta intre voi! Avem nevoie de rezolvarea concreta a revendicarilor
noastre si nu de bataia intre voi! Ajunge cu tergiversarea,ajunge cu talk-show-urile la tv si pe
facebook! Vrem rezolvarea problemelor noastre! Nu la Tv ci in realitate! Va dam un avertisment
joi ,16 septembrie 2021, in strada, in Piata Victoriei! Linistiti-va si treceti la treaba! Rezolvati
problemele tarii, ceea ce salariatii din Romania si noi cei din sanatate va cerem de atata timp!
Cutitul ne-a ajuns la os, preturile cresc, salariile le-ati inghetat, iar voua va arde de batalii si crize
politice! Ajunge cu iresponsabilitatea voastra! Ajunge cu discriminarea din sanatate! Linistiti-va
sau nu veti mai avea liniste cu noi! Greva generala bate la usa!!!!", au sustinut reprezentantii
Uniunii TESA din Sanatate.
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