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 Miercuri, 9 martiei 2011  Informare de presa Jurnali&#351;tii cer c&#259;derea Guvernului Boc pentru a salva Codul
Muncii  Membri ai Federa&#355;iei Române a Jurnali&#351;tilor MediaSind,  Federa&#355;iei Sindicatelor din 
SRR, Sindicatului Liber din SRR  &#351;i ai altor organiza&#355;ii afiliate la Cartel ALFA &#351;i
Confedera&#355;ia Sindicatelor Democratice din România, au pichetat ast&#259;zi sediul central si sediile
studiourilor regionale ale Societ&#259;&#355;ii Române de Radiodifuziune din Bucure&#351;ti, Craiova,
Timi&#351;oara &#351;i Târgu Mure&#351;, solicitând c&#259;derea Guvernului Boc.  Protestul a fost generat de
faptul c&#259; toate negocierile dintre partenerii sociali cu reprezenta&#355;ii Executivului &#351;i cu partidele aflate în
coali&#355;ia de guvernare s-au transformat într-un dialog al surzilor iar documentul adoptat de Guvernul Boc
elimin&#259; orice form&#259; de protec&#355;ie a salaria&#355;ilor fa&#355;&#259; de abuzurile patronatelor,
instaurând o nou&#259; form&#259; de sclavie.  Manifestan&#355;ii au ar&#259;tat c&#259; proiectul Codului Muncii
încalc&#259; în mod flagrant Directivele Europene &#351;i Conven&#355;iile Organiza&#355;iei Interna&#355;ionale a
Muncii ratificate de statul român, salaria&#355;ii devenind, în acest mod, sclavii propriilor contracte de munc&#259;.
Prin aceste modific&#259;ri, salaria&#355;ii nu vor mai avea nicio protec&#355;ie în fa&#355;a patronatelor,
contractele colective de munc&#259; urmând s&#259; fie desfiin&#355;ate:    Ø  clauza de
con&#351;tiin&#355;&#259; &#351;i celelalte drepturi câ&#351;tigate de FRJ MediaSind prin  Contractul
Colectiv de Munc&#259; Unic la nivel de ramur&#259; mass-media precum &#351;i prevederile Codului
Deontologic vor fi eliminate;   Ø  patronii vor putea oricând angaja pentru acela&#351;i post oricâte persoane
doresc, cu titlu de perioad&#259; de prob&#259;;    Ø  salaria&#355;ii vor putea fi oricând concedia&#355;i
pentru necorespundere profesional&#259;, vor putea fi delega&#355;i permanen&#355;i, f&#259;r&#259; ca
angajatorul s&#259; mai poat&#259; fi obligat la introducerea clauzei de mobilitate în CIM;     Ø  salariatul nu va
mai putea continua activitatea din momentul în care autoriza&#355;ia, atestatul ori avizul necesar
desf&#259;&#351;ur&#259;rii profesiei nu mai este valabil;  Ø  patronul poate mic&#351;ora oricând activitatea
salariatului, precum &#351;i salariul angajatului pe motiv c&#259; &#351;i-a redus temporar activitatea;   Ø  în
cazul concedierilor, vor fi disponibiliza&#355;i salaria&#355;ii care &bdquo;nu au realizat obiectivele de
performan&#355;&#259; individual&#259;&rdquo; &ndash; criterii stabilite unilateral de c&#259;tre patron;    Ø  
contractele de munc&#259; pe perioad&#259; nedeterminat&#259; vor disp&#259;rea, motiv pentru care
salaria&#355;ii nu vor mai primi pl&#259;&#355;i compensatorii, nu vor mai putea face credite, etc.;    Ø  
patronul poate impune oricând salaria&#355;ilor s&#259; stea peste program f&#259;r&#259; acordul lor, având
libertatea de a modifica  oricând norma de munc&#259;. Având în vedere aceste efecte grave asupra fiec&#259;rui
salariat din România, protestatarii  au f&#259;cut un apel c&#259;tre cei peste 9000 de membri afilia&#355;i la FRJ
MediaSind, precum &#351;i c&#259;tre ceilal&#355;i angaja&#355;i din mass-media s&#259; participe  la mitingul de
protest organizat de c&#259;tre Cartel ALFA, Confedera&#355;ia Sindicatelor Democratice din România, Blocul
Na&#355;ional Sindical, CNSLR Fr&#259;&#355;ia  &#351;i CNS Meridian în data de 16 martie, zi în care va fi
dezb&#259;tut&#259; în Parlament mo&#355;iunea de cenzur&#259; împotriva Guvernului Boc.               În cazul în
care noul Cod al Muncii  va trece de votul Parlamentului, reprezentan&#355;ii sindicatelor au anun&#355;at c&#259; vor
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preg&#259;ti ac&#355;iuni de protest pe plan interna&#355;ional cu sprijinul Federa&#355;iei Interna&#355;ionale a
Jurnali&#351;tilor &#351;i vor începe demersurile pentru declan&#351;area procedurilor de infringement prin
depunerea unei noi peti&#355;ii în Parlamentul European.    FRJ MediaSind  Tania Istrate, Departament Comunicare
  În imagini:  Cristi Godinac, pre&#351;edinte FRJ MediSind; Adrian Valentin Moise, vicepre&#351;edinte al FRJ
Mediasind &#351;i pre&#351;edinte al Federa&#355;iei Sindicatelor din SRR; Daniela Ciobanu, pre&#351;edinte
al Sindicatului Liber din SRR; Dan Paraschiv, vicepre&#351;edinte Cartel ALFA; Vlad Gheorghe,
vicepre&#351;edinte SL din SRR; Sabin Rusu, secretar general CSDR; Radu Minea, pre&#351;edinte al
Sindicatelor Libere din Cercetare, Proiectare.         Proteste fa&#355;&#259; de noul Cod al Muncii la
Timi&#351;oara Câteva zeci de angaja&#355;i &#351;i colaboratori de la Radio Timi&#351;oara au început la ora
11.00 s&#259; picheteze institu&#355;ia, în semn de protest fa&#355;&#259; de noul Cod al Muncii. Protestul
pa&#351;nic, desf&#259;&#351;urat în fa&#355;a institu&#355;iei de pe strada Pestalozzi, va dura o or&#259; &#351;i
va fi urmat de un mar&#351; de protest programat s&#259; înceapa, la ora 14.00, în fa&#355;a prim&#259;riei.  
Sindicatele din Radiodifuziune organizeaz&#259; astfel de proteste concomitent la studiourile de radio din întreaga
&#355;ar&#259;. Sindicali&#351;tii sunt nemul&#355;umi&#355;i de noul Cod al Muncii, pe care îl numesc simplu
"Codul Sclaviei".  "Ac&#355;iunea noastr&#259; se înscrie, pe de o parte, în ceea ce se întâmpl&#259; la nivel
na&#355;ional. În ceea ce prive&#351;te condi&#355;ia de ziarist la o institu&#355;ie public&#259;, trebuie s&#259; se
&#351;tie c&#259; noul Cod al Muncii ar putea aduce îngr&#259;diri profesiei, în m&#259;sura în care nu mai ai loc de
munc&#259;, se restrâng schemele de personal, iar acest lucruv ar putea viza mai ales pe jurnali&#351;tii "incomozi"", a
declarat liderul de sindicat, Marius Pentelescu. 
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