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Ref. Informare noiembrie 2010
Stimaţi colegi,
Vă prezentăm, în cele ce urmează, evenimente sindicale și/sau profesionale derulate în luna
noiembrie a.c. Încercăm o prezentare sintetică și pur tehnică a principalelor probleme care prezintă interes
pentru noi în această perioadă, amănuntele putând fi găsite pe site-ul nostru. Ca urmare a evoluției rapide
a evenimentelor, este posibil ca, în momentul în care citiți această informare, unele informații să fie deja
depășite.
1. Legea educației naționale
După cum este cunoscut, în data de 28 octombrie Guvernul și-a asumat răspunderea în fața
Parlamentului pe Legea educației naționale. Forma legii pe care Guvernul și-a asumat răspunderea poate
fi consultată/descărcată de pe site-ul SIP Hunedoara, de la rubrica PRIMA PAGINĂ – IMPORTANT.
Ulterior, Curtea Constituțională a decis că procedura de asumare a răspunderii pe această lege nu
este constituțională, motivând decizia, în esență, prin faptul că nu există elementele de urgență invocate
de Guvern și prin faptul că, având în vedere importanța unei asemea legi, este firesc ca ea să urmeze
drumul dezbaterii parlamentare.
În privința deciziei Curții constituționale, partidele politice au opinii foarte divergente ajungânduse la un adevărat conflict între puterea executivă (Guvernul) și cea legislativă (Parlamentul).
În prezent legea se află la Senat. Comisia de specialitate a făcut o serie de propuneri de amendare,
o parte fiind deja aprobate, și a finalizat raportul privitor la Legea educației naționale. Propunerile
Comisiei și amendamentele admise pot fi consultate pe site-ul nostru la rubrica menționată anterior.
Comisia pentru învăţământ din Senat propune, în raportul la Legea educaţiei, ca învăţământul
obligatoriu să fie de 11 clase, incluzând un an de grupă pregătitoare la grădiniţă, ciclul de învăţământ primar
de patru ani, la fel şi ciclul de învăţământ gimnazial. După clasa a opta şi după examenele de finalizare a
ciclului gimnazial elevii pot alege una dintre cele două rute posibile, să meargă spre liceu, unde primii doi ani
sunt, de asemenea, în interiorul învăţământului obligatoriu sau spre şcoala profesională, de doi ani. O altă
propunere a Comisiei vizează eliminarea din Legea educaţiei a prevederii potrivit căreia, în învăţământul
gimnazial şi liceal cu predare în limbile minorităţilor, istoria şi geografia se predau în aceste limbi.
Există propunerea și posibilitatea ca Proiectul legii și Raportul comisiei să intre în dezbaterea
plenului Senatului săptămâna viitoare.
2. Legea salarizării unitare
La întâlnirea cu parlamentarii coaliției de guvernare de miercuri 17.11.2010, premierul Emil Boc a
prezentat varianta privind Legea salarizării unitare pe care guvernul dorește să-și asume răspunderea.
În varianta prezentată se arată că în 2011 vor fi creşteri salariale de până la 15% la toate salariile,
pornind de la nivelul de acum al salariilor (diminuate cu 25%). De asemenea, s-a susţinut că pentru persoanele
cu venituri mai mici de 1.000 de lei trebuie să se găsească o formă de compensare. Documentul va include,
practic, două legi, respectiv o lege-cadru privind grila de salarizare, cu coeficienți de departajare între 1 şi 15
de la cel mai mic la cel mai mare salariu, şi o lege de aplicare a salarizării pentru anul 2011.
Proiectul legii salarizării unitare urma să se afle luni, 22 noiembrie, pe masa birourilor permanente ale
celor două camere ale parlamentului, pentru stabilirea calendarului de angajare a răspunderii Guvernului, dar
s-a constatat că nu există avizul Consiliului Economic și Social (CES). Ședința CES de a doua zi a fost
boicotată de reprezentanții sindicatelor deoarece proiectul nu ține cont și de propunerile făcute de aceștia.
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Cu toate că nu există avizul CES, Guvernul intenționează să continue procedura de asumare a
răspunderii apreciind că respectivul aviz este doar consultativ.
Referitor la salariul minim, variantele care s-au discutat cuprindeau valori cuprinse între 650 lei şi
690 lei, faţă de nivelul actual de 600 lei, premierul arătând că salariul minim pe economie ar urma să fie
de 670 de lei. Sindicatele au solicitat un salariu minim între 710 şi 750 lei.
3. Alte acte normative de interes
Au fost elaborate o serie de propuneri de modificare a unor acte normative de interes pentru
personalul din învățământ:
- Metodologiile privind mobilitatea personalului și cele de acordare a gradației de merit;
- Regulamentul de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare;
- Codul dialogului social (o nouă lege a sindicatelor);
- Legea pensiilor.
Unele dintre acestea au fost deja aprobate:
- Metodologia privind mișcarea personalului 2011;
- Calendarul mișcării personalului 2011;
- Metodologia privind acordarea gradației de merit 2014-2015.
Toate acestea pot fi consultate/descărcate de pe site-ul nostru, de la rubrica CURIER JURIDIC.
4. Drepturi salariale câștigate în instanță
S-au finalizat procesele deschise de SIP Hunedoara, în numele și pentru membrii de sindicat, pe
alte două spețe:
- ajutorul financiar de 100 euro pentru achiziționarea de carte sau programe informatice de specialitate;
- diferențele salariale cuvenite prin aplicatea Legii 221.
În primul caz s-a trecut deja la executarea sentințelor și există toate premisele ca până la finalul
anului personalul didactic de predare să primească diferența de 70 de euro neacordată.
În cel de-al doilea caz, Tribunalul Hunedoara a dispus plata diferențelor salariale cuvenite
(aproximativ 33 %) prin aplicarea legii menționate pentru perioada 01.10.2008-31.12.2009. Aceste
procese au durat foarte mult (1 an și jumătate) deoarece a fost nevoie și de o decizie a Curții
constituționale în ceea ce privește ordonanțele Guvernului prin care se încerca blocarea aplicării Legii
221/2008. Aplicarea acestor sentințe este amânată prin OUG 45/2010 pentru anul 2012.
Se mai află pe rolul Tribunalului Hunedoara dosarele referitoare la tranșele suplimentare de
vechime (valul 3 de procese), sentințele urmând să fie pronunțate până la finalul anului.
În prezent SIP Hunedoara a finalizat dosarele pentru aplicarea corectă a Legii 330/2009
(încadrarea pe anul 2010 cu salarii majorate conform sențințelor pe Legea 221/2008) și le va depune la
Tribunalul Hunedoara săptămâna viitoare.
Se află în pregătire procesele pentru calculul corect al indemnizației de concediu cuvenită pentru
anul 2010 și cele privind diminuarea salariilor cu 25% începâmnd cu luna iulie 2010.
5. Comisia paritară de la nivelul ISJ Hunedoara
În această lună, Comisia paritară de la nivelul ISJ Hunedoara s-a întrunit în două ședințe (03 și 24
noiembrie) pentru a clarifica o serie de aspecte privind: demersurile pentru aplicarea sentințelor
judecătorești, încadrarea/reîncadrarea personalului din unitățile de învățământ din județul Hunedoara
începând cu data de 1 septembrie 2010, reîncadrarea personalului didactic-auxiliar care a absolvit studii
superioare, întocmirea conform legislaţiei în vigoare şi a sentinţelor judecătoreşti a statelor de funcţiuni,
încălcarea prin dispoziţiile cuprinse în adresa nr. 5985/25.10.2010 a unor drepturi prevăzute de legislaţia
în vigoare, demersurile pentru acordarea indemnizaţiei prevăzută de pct. 4, anexa II / 1.4 la Legea - Cadru
nr. 330 / 2009 pentru personalul didactic calificat din localităţile Lupeni, Vulcan, Petroşani, restructurarea
reţelei de Palate şi Cluburi ale elevilor din judeţ.
O parte din aceste probleme au fost rezolvate (aplicarea sentințelor judecătorești –vezi hotărârea
atașată). Problemele de încadrare / reîncadrare vor face obiectul unor noi procese, în timp ce pentru
celelalte probleme continuă demersurile.
Cu deosebită considerație,
Președinte,
Paul Rusu
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