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www.realitatea.net/mariana-campeanu-codul-muncii-va-fi-modificat-in-toamna-sau-anul-viitor_948098.html Joi, 31 mai
2012   Mariana Câmpeanu: Codul muncii va fi modificat în toamn&#259; sau anul viitor   Ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu, spune c&#259; prevederile Codului muncii vor suferi modific&#259;ri ce vor fi f&#259;cute în toamn&#259;
sau la începutul anului viitor.      Mariana Câmpeanu a declarat, joi, într-o conferin&#355;&#259; de pres&#259;,
c&#259; aceste modific&#259;ri depind de rezultatul dialogului dintre patronat &#351;i sindicate, scrie Agerpres. 
 "Pentru modificarea Codului muncii trebuie s&#259; existe un dialog social în România. Dup&#259; cum
&#351;ti&#355;i, acest dialog social a fost blocat în totalitate &#351;i prin m&#259;suri administrative &#351;i prin acea
celebr&#259; lege a dialogului social care n-a f&#259;cut altceva decât s&#259; blocheze total dialogul social. Prima
m&#259;sur&#259; pe care dorim s-o lu&#259;m este s&#259; debloc&#259;m CES ca s&#259; putem s&#259;
lucr&#259;m la legile dialogului social, s&#259; le modific&#259;m în a&#351;a fel încât s&#259; facem func&#355;ional
dialogul social. Codul muncii nu se poate modifica pentru c&#259; vrea Guvernul, ci el trebuie modificat în func&#355;ie
de discu&#355;iile care vor avea loc între patronate &#351;i sindicate. Guvernul trebuie s&#259; fie un arbitru în acest
caz &#351;i eventual s&#259; intervin&#259; atunci când nu exist&#259; solu&#355;ie prin în&#355;elegere.
Modificarea Codului muncii se va face probabil în toamn&#259; sau la începutul anului viitor, în func&#355;ie de
tratativele care se vor duce între sindicate &#351;i patronate', a spus Mariana Câmpeanu. 
 
 Ministrul muncii a ad&#259;ugat c&#259; o component&#259; a modific&#259;rilor va viza &#351;i introducerea unor
m&#259;suri de protejare a angaja&#355;ilor. "O latur&#259; o reprezint&#259; introducerea unor m&#259;suri care
s&#259; protejeze &#351;i angaja&#355;ii, pentru c&#259; acestea au fost excluse în totalitate din Codul muncii. Mai
sunt &#351;i alte lucruri în am&#259;nunt de modificat, care s&#259;-l fac&#259; mai func&#355;ional &#351;i s&#259;
asigure o flexibilizare a pie&#355;ei muncii, dar s&#259; nu uit&#259;m &#351;i de securitate", a mai spus Mariana
Câmpeanu. 
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