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 www.inpolitics.ro/incendiar-tatal-robertei-anastase-nasul-miscarii-sindicale-romanesti-art64133.aspx#
 Marti, 8 martie 2011  Incendiar: tatal Robertei Anastase, &rdquo;nasul&rdquo; miscarii sindicale romanesti    
Întreaga structur&#259; a sindicatelor din România se bazeaz&#259; &#537;i acum, la 21 de ani de la revolu&#539;ie,
pe o schem&#259; misterioas&#259;, livrat&#259; în ianuarie 1990 de întreprinderea 1 mai din Ploie&#537;ti, al
c&#259;rui director era Corneliu Anastase, tat&#259;l &#537;efei Camerei Deputa&#539;ilor. &rdquo;O
uria&#537;&#259; eroare, sau, mai corect spus, o capcan&#259; care ne-a fost întins&#259; de
&rdquo;b&#259;ie&#539;ii&rdquo; care au pus la cale lovitura de stat din decembrie&rdquo;, spune, pentru Inpolitics,
liderul sindical Dumitru Costin.
 
 Costin afirm&#259; c&#259; sindicatele române&#537;ti sunt organizate dup&#259; o schem&#259; perfid&#259;,
menit&#259; s&#259; le &#539;in&#259; departe de ceea ce ar trebui s&#259; fie func&#539;ionarea corect&#259; a
mi&#537;c&#259;rii sindicale, o schem&#259; care &rdquo;ne-a fost livrat&#259; abil, ca unor fraieri ce eram, în primele
s&#259;pt&#259;mîni de dup&#259; revolu&#539;ie&rdquo;.
 &rdquo;Cînd s-au pus bazele primelor sindicate libere de dup&#259; decembrie 89, ne-am confruntat cu lipsa de
experien&#539;&#259; în domeniu, relateaz&#259; sindicalistul, &#537;i atunci am f&#259;cut o gre&#537;eal&#259;
uria&#537;&#259;, care ne cost&#259; scump pîn&#259; azi. Mai exact, e vorba de preluarea pe nemestecate a unui
model de organizare care fusese pus în practic&#259;, suspect de repede, la uzina 1 Mai din Ploie&#537;ti, unde a
ap&#259;rut, pe 15 ianuarie, primul sindicat liber  din România. Statutul acelui nou sindicat ne-a fost servit ca model, iar
noi ne-am repezit &#537;i l-am preluat, f&#259;r&#259; s&#259; ne d&#259;m seama c&#259; el era special conceput
pentru a bloca eficien&#539;a mi&#537;c&#259;rii sindicale, a îngreuna comunicarea cu membrii de sindicat
&#537;amd&rdquo; spune liderul BNS.
 
 Întrebat dac&#259; e o simpl&#259; coinciden&#539;&#259; faptul c&#259; acel statut fusese aplicat în premier&#259;
la întreprinderea condus&#259; de Corneliu Anastase, tat&#259;l Robertei Anastase, cunoscut ca un om al sistemului
comunisto-securist, Dumitru Costin r&#259;spunde tran&#537;ant: &rdquo;Evident c&#259; nu era o
coinciden&#539;&#259;. Ne-am dat seama prea tîrziu c&#259; &rdquo;b&#259;ie&#539;ii&rdquo; care
d&#259;duser&#259; lovitura de stat fuseser&#259; organiza&#539;i excelent &#537;i preg&#259;ti&#539;i din timp
pentru toate, inclusiv pentru apari&#539;ia de sindicate libere, iar acel proiect era clar preg&#259;tit demult ca s&#259;
ne fie servit la momentul oportun. Modelul de la uzina lui Anastase a fost, cum spuneam, preluat imediat de toat&#259;
lumea &#537;i î&#537;i produce pîn&#259; azi efectele devastatoare. Noi, la BNS, abia de cîtva timp încoace
lucr&#259;m intens la un proiect de reorganizare masiv&#259;, pentru a deveni, în sfîr&#537;it, un  sindicat modern,
puternic &#537;i capabil s&#259; sus&#539;in&#259; interesele sindicali&#537;tilor, &#537;i care s&#259; faciliteze
comunicarea direct&#259; cu ei, nu prin  pres&#259;, cum se întîmpl&#259; acum. Pentru c&#259; adev&#259;rul
trebuie spus verde în fa&#539;&#259;: ceea ce s-a ob&#539;inut de la guvernan&#539;i, indiferent care, în ultimii 20 de
ani, la nivel sindical, s-a ob&#539;inut nu prin for&#539;a mi&#537;c&#259;rii sindicale, ci prin felul cum au &#537;tiut
s&#259; se descurce liderii acesteia, mai prin negocieri cu partide, mai prin promovarea unor reprezentan&#539;i în
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parlament &#537;amd. Or, toate aceste realiz&#259;ri ar fi trebuit s&#259; se bazeze nu pe negocieri mai mult sau mai
pu&#539;in discrete, ci pe mi&#537;c&#259;ri de strad&#259; adev&#259;rate, cum sunt în occident, în care sute de mii
&#537;i milioane de oameni ies în strad&#259; &#537;i î&#537;i cer drepturile&rdquo; mai spune Costin. (Bogdan
Tiberiu Iacob)   Comentarii  costin maaare savant, ce sa zic !  a scris pe 08.03.2011  ce idiot si costin asta   
Lauren&#355;iu  a scris pe 08.03.2011  Ce triste&#355;e &#351;i ce ru&#351;ine ... pentru un tat&#259; ... de fat&#259;
... s&#259; &#351;tie c&#259; fiic&#259;-sa ... s-a ridicat ... în fonc&#355;ie ... cu curu' ... &#351;i face &#351;i
infrac&#355;iuni ... în loc s&#259;-&#351;i fac&#259; datoria ... fa&#355;&#259; de aleg&#259;tori ... &#351;i
&#355;ar&#259;.  Bah  a scris pe 08.03.2011  Base&Romanika=amor ghebos
http://blogarogant.wordpress.com/2011/03/08/basescu-romanika-amor-ghebos/  @laurentiu  a scris pe 08.03.2011  
pulimea taichii, de unde stii tu cum s-a ridicat aia ? te-ai uitat pe gaura cheii, ai tras cu urechea pe la usi ca servitorii ,
i-ai dat tu limbi asa cum faci cu voiculescu, ilescu si alti bosorogi ? chestia cu datoria fata de tara e geniala, gandire
tipica de activist de comunist nostalgic, bosorog, bugetar milog ! proletari din toate ...bla bla stii tu...internationala,
gunoiul istoriei..  Lauren&#355;iu  a scris pe 08.03.2011  B&#259;i, pulime postac&#259;, zi-i a&#351;a: " S&#259; dea
Dumnezeu s&#259; mi se cangreneze de&#351;tu cu care m&#259; scobesc în nas &#351;i tastez &#351;i la calculator
dac&#259; eu nu cred c&#259; reborta s-a ridicat în func&#355;ie prin merite în activitatea politic&#259;,
calit&#259;&#355;i civice, inteligen&#355;&#259;, integritate etc ". F&#259; jur&#259;mîntul &#259;sta ... &#351;i-apoi
... mai st&#259;m de vorb&#259; :)  pizdea mamaei  a scris pe 08.03.2011  citeste ce ai scris bai labagiule , esti de rasul
lumii! deci daca tu crezi, inseamna ca e si adevarat, esti tare nene ! haha , deci la mintea ta , daca tu crezi ca eu am
futut-o pe pamela anderson, este suficient pt tine sa fie adevarat ?!!! e clar , iti curg balele... ai o logica de oaie beata !  
brb  a scris pe 08.03.2011  mai trist e ca voi, asa zisi formatori de opinie luati interviu si drept reper un om ca dumitru
costin, care ce a facut ?! a condus de vreo 20 ani un mare sindicat in stilul ... ?! da in stilul impus sa zicem de tatal
robertei anastase, dar atunci cand au impartit averea fostului sindicat nu a fost rau ? sau cand a acumulat de pe urma
acestei functii tot felul de foloase nu a fost rau ? si i-au trebuit 20 ani sa inteleaga ca acel sistem nu e bun ? ...  bogodan
 a scris pe 08.03.2011  tipul asta chel e fantastic. el esefde sindicat pe baza unei scheme dictate de baietii destepti care
au pus mana pe sindicate. asta ne scuipa in fata, ne ia de fraieri rau de tot. acelasi stil l-am vazut la el la emisiunea
"Romania, te iubesc" intrebat cum de un activ al sindicatului sau a fost vandut fara sa existe drept de proprietate asupra
lui ci doar drept de administrare el a inceput sa strige ca vanzatorii sunt hoti. si pe document surpriza - era semnatura
lui!  Pulimea taichii  a scris pe 08.03.2011  Am oarece nedumeriri: am v&#259;zut acela&#351;i 286 semnînd pe-aici
&#351;i cu "pizdea mamaiei" - f&#259;cînd post&#259;ceal&#259; pedist&#259; (cum e mai sus cînd o face pe
cavalerul de la Mall pentru tuta aia de la Camer&#259;) dar semnînd &#351;i "perseverent" - turnînd din aia
pesedist&#259;. S&#259; fie, încuiatul &#259;sta, ca soldatul &#259;la japonez ce-a stat în jungl&#259; 40 de ani
f&#259;r&#259; s&#259; &#351;tie c&#259; s-a terminat r&#259;zboiul ?   Pulimea taichii  a scris pe 08.03.2011  
Adic&#259;telea, mai pe în&#355;elesul celor tu&#355;i ca el, nu &#351;tie c&#259; PD-ul &#351;i PSD-ul nu mai sunt
împreun&#259; la guvernare de fro 18 luni ? Sau &#351;tie, de la superiori, mult mai mult decît ne putem noi, pulimea,
imagina ? :)  cosmescu  a scris pe 09.03.2011  Costin vrea sa socheze cu afirmatii incendiare, eu am facut FRATIA fara
influenta "anastase",astept BNS sa scoata 100.000 de oameni in strada miercuri la parlament cu ce statut vrea el!
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