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PROPUNERI
de modificare a Statutului
Nr.
crt.
1.

Forma actuală
Art. 12
a) Orice membru al S.I.P. Județul Hunedoara poate cere retragerea
din sindicat. Cererea de retragere se adresează, prin intermediul
liderului de sindicat din unitate, conducerii județene a S.I.P. Județul
Hunedoara.
b) Retragerea nu oferă dreptul la nici un fel de despăgubiri.
c) Din momentul pierderii calității de membru de sindicat,
indiferent de cauză, încetează orice obligații ale S.I.P. Județul
Hunedoara în raport cu membrul de sindicat sau ale membrului de
sindicat în raport cu organizația sindicală.
d) Redobândirea calității de membru de sindicat, după o renunțare
prealabilă la această calitate sau excluderea din organizația
sindicală, se poate face după plata integrală a cotizațiilor
corespondente perioadei în care nu s-a deținut această calitate.

2.

Alineat nou.

3.

Art. 35 Cotizația lunară plătită de fiecare membru al S.I.P. Județul
Hunedoara este de 1% din salariul brut realizat.

4.

Alineat nou

Forma propusă pentru modificare

Argument

Art. 12
(…)

d) Redobândirea calității de membru de sindicat, după o renunțare
prealabilă la această calitate sau excluderea din organizația
sindicală, din motive care nu sunt imputabile organizației, se poate
face după plata unei taxe de (re)înscriere care va fi stabilită de
Biroul Executiv în funcție de nivelul salariilor și al cotizațiilor.
e) În situația în care se solicită recuperarea unor drepturi
retroactive, taxa de (re)înscriere va fi egală cu cotizația de membru
din perioada pentru care se solicită recuperarea.
Art. 35 (1) Cotizația lunară plătită de fiecare membru S.I.P. Județul
Hunedoara este de până la 1% din salariul brut realizat.
Art. 35 (2) Cuantumul cotizației va fi stabilit de către Biroul Executiv
după consultarea Consiliului Liderilor.

Prevedere inoportună.

Clarificarea articolului.
Actualizare determinată de
modificarea legislației privind
Codul fiscal și Legea salarizării
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5.

ANEXA NR. VI
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR DE ALEGERI
(…)
18. Articol nou

18. În cazul în care liderul grupei sindicale/liderul zonei nu pot fi
aleși prin procedura de alegeri mai sus, decizia privind desemnarea
acestora se va lua prin vot secret în cadrul Biroului Executiv.

Completarea Regulamentului
pentru evitarea unor situații de
blocaj.
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