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Discutii cu sindicatele din ordinea publica privind legea salarizarii unitare, 6 martie 2017
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Discuții cu sindicatele din ordinea publică privind legea salarizării unitare
Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia‐Olguța Vasilescu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen‐Daniela Dan
și ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea au participat, astăzi, la sediul MMJS, la
consultări cu sindicatele reprezentative din ordinea publică (personal MAI), dar și ale personalului
contractual din cadrul MApN, pe tema proiectului legii salarizării unitare.
Reprezentanții sindicatelor și cei ai ministerelor au căzut de acord, în ansamblu, asupra proiectului legii
salarizării unitare. Totuși, reprezentanții MMJS au transmis partenerilor de dialog social că așteaptă
sugestii, în perioada următoare, în cazul în care reprezentanții sindicatelor vor descoperi inadverdențe,
după o mai atentă consultare a documentelor.
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Sindicatele au ridicat, în cadrul acestei întâlniri, și alte probleme care țin de veniturile din prezent ale
personalului MAI, convenindu‐se ca ministerele cu atribuții în acest domeniu să poarte, în continuare,
discuții cu reprezentanții salariaților, în vederea identificării de soluții.

December 2015 (33)

La sediul MMJS sunt așteptați, mâine, 7 martie 2017, la consultări, reprezentanții sindicatelor din Sănătate
și asistență socială. Totodată, precizăm că MMJS și MCPDS vor purta discuții, în perioada următoare, cu
reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale.
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Precizăm, de asemenea, că s‐a decis formarea unui grup de lucru la care să participe și specialiști din
cadrul instituțiilor militarizate, ai căror angajați nu pot adera la mișcări sindicale.
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