
 

  
 

C A T R E 

 

GUVERNUL  ROMANIEI 

 
Domnului Prim Ministru Calin Popescu TARICEANU 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI 

 

Domnului Ministru Codrut SERES 

 
Sindicatele din sistemul energetic , inclusiv Federatia Nationala a 
Sindicatelor din Electricitate ”UNIVERS”, au luat cunostinta despre 
negocierile care au avut loc si care s-au finalizat prin semnarea la 
data de 25 octombrie 2005 a Tratatului Comunitatii Energetice in 
Europa de Sud-Est , tratat care a fost aprobat de catre Parlamentul 
European la data de 18 aprilie 2006. 
 
Apreciem faptul ca infiintarea Comunitatii Energetice in Europa de 
Sud-Est constituie un pas spre integrarea europeana a Romaniei , 
precum si a tarilor din aceasta zona , insa am constatat ca acest 
tratat nu raspunde in mod semnificativ asteptarilor noastre privind 
dimensiunea sociala , referitor la consecintele liberalizarii pietei 
interne de energie asupra actorilor acestei piete  si , in mod 
special, asupra salariatilor din sistemele energetice si asupra 
consumatorilor de energie. 
 
Apreciem de asemenea faptul ca , data fiind importanta deosebita 
a infiintarii Comunitatii Energetice in Europa de Sud-Est , si dat 
fiind contextul general al reformelor din sistemul energetic din 
ultimii ani , acest subiect ar fi trebuit sa faca obiectul unei 
dezbateri publice , precum si subiectul unor dezbateri in primul 
rind cu organizatiile sindicale din sistemul energetic. 
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Sindicatele din electricitate si gaz din statele Comunitatii 
Energetice in Europa de Sud-Est , s-au intilnit pentru a lua in 
discutie Tratatul Comunitatii Energetice in Europa de Sud-Est , 
intilniri organizate de catre EPSU – Federatia Europeana a 
Sindicatelor din Servicii Publice si PSI – Internationala Serviciilor 
Publice . Consecinta principala a acestor intilniri a fost formularea 
unei liste comune de revendicari privind implementarea unei 
dimensiuni sociale Tratatului Comunitatii Energetice in Europa de 
Sud-Est , revendicari inaintate catre Comisia Europeana , 
Comisarului pentru energie , Parlamentul European , etc. 
 
Salutam rolul pozitiv jucat de Parlamentul European , care la data 
de 11 mai 2006 , a adoptat o rezolutie care include printre altele 
cerinta majora ca , pentru a respecta standardele aplicate pe piata 
interna a UE , problemele legate de dimensiunea sociala ( angajare 
, impact social si restructurare , conditii de lucru , egalitate de 
tratament , sanatate si siguranta , informare , consultare si dialog 
social permanent ) vor fi tratate separate intr-un Memorandum de 
Intelegere , semnat de care Comisia Europeana , Consiliu si 
Guvernele statelor in cauza si care sa devina un instrument cadru 
legal. 
 
 
Salutam faptul ca rezolutia Parlamentului European a devenit 
realitate , prin faptul ca Grupul Permanent la Nivel Inalt a discutat 
Memorandumul de Intelegere privind Dezvoltarea Dimensiunii 
Sociale al Comunitatii Energetice la reuniunea din 17-18 octombrie 
2006 , urmind ca acesta sa fie semnat la reuniunea Consiliului 
Ministrilor pe data de 17 noiembrie 2006.  
 
Sindicatele din electricitate si gaz din statele Comunitatii 
Energetice in Europa de Sud-Est si sindicatele din Ucraina s-au 
intilnit in 19-20 octombrie 2006 , in organizarea EPSU si PSI , 
avind ca principal subiect al discutiilor Memorandumul de 
Intelegere privind Dezvoltarea Dimensiunii Sociale al Comunitatii 
Energetice , varianta din 22 septembrie 2006 . In urma discutiilor 
am constatat ca acest memorandum indeplineste un numar din 
solicitarile noastre , si anume : 

1. Recunoasterea rolului organizatiilor sindicale si in general 
al partenerilor sociali in implementarea Tratatului 
Comunitatii Energetice; 



 

  
2. Referinte la standardele europene , asa cum sint 

continute in Carta Sociala Europeana , Carta Uniunii 
Europene a Drepturilor Fundamentale , Conventia 
Europena pentru Protectia Drepturilor Omului si libertatile 
Fundamentale , precum si standardelor globale ale 
Organizatiei Internationale a Muncii ; 

 
3. Rolul Dialogului Social la toate nivelele ; 
 
4. Recunoasterea faptului ca Piata Interna pentru 

electricitate si gaz va avea consecinte negative pentru 
salariati si consumatorii vulnerabili ; 

 
5. Importanta atasata Obligatiilor Serviciilor publice privind 

accesul la serviciile de gaz si electricitate , saracia 
energetica , reforma serviciilor de incalzire si impactul 
social al acestor reforme ; 

 
6. Realizarea unui plan national de actiune sociala adresat 

consecintelor negative ale pietei interne de electricitate si 
gaz ; 

 
7. Rolul Secretariatului pentru Energie pentru acordarea de 

asistenta  tarilor  pentru dezvoltarea planului national de 
actiune sociala ; 

 
8. Infiintarea unui Forum Social care sa includa reprezentanti 

ai sindicatelor din statele Europei de Sud-Est ; 
 
9. Indicarea celor mai importante domenii ale acquis social 

ce trebuie implementate in statele Europei de Sud-Est : 
- legislatia muncii la nivel European 
- sanatate si securitate 
- sanse egale 
- drepturile fundamentale ale muncitorilor 
 
 

10. Importanta unor servicii energetice de inalta calitate , 
accesibile si care      sa indeplineasca nevoile cetatenilor ; 

 



 

11. Asistenta financiara din partea UE si alti donatori , 
pregatita pentru a asigura  asistenta in procesul de 
implementare a Memorandumului , inclusiv acces la 
fondurile de preaderare si la fondurile structurale ; 

 
12. Obiectivul politic de a face din Memorandum un 

instrument cu valoare legala ; 
 
 
Suntem din pacate dezamagiti , datorita informatiilor din partea 
Comisiei Europene , informatii potrivit carora Guvernul Romaniei 
doreste aminarea semnarii acestui Memorandum de Intelegere 
dupa data de 1 ianuarie 2007. 
 
Consideram ca se impun clarificari asupra pozitiei Guvernului 
privind amanarea semnarii Memorandumul de Intelegere privind 
Dezvoltarea Dimensiunii Sociale al Comunitatii Energetice , motiv 
pentru care va solicitam convocarea de urgenta a Comisiei de 
Dialog Social la nivelul Ministerului Economiei si Comertului. 
 
Vom continua in acelasi timp , ca impreuna cu colegii nostri din 
statele Comunitatii Energetice din Europa de Sud-Est , cu sprijinul 
EPSU si PSI , sa solicitam interventia cit mai urgenta a Comisiei 
Europene si a Parlamentului European pentru punerea in practica a 
rezolutiei Parlamentului din 11 mai 2006. 
 
 
 Presedinte 
 Adolf MURESAN 
 
  

 


