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ReprezentanŃii personalului din cadrul Comitetului European de Întreprindere al Gaz de 
France şi-au pus întrebări cu privire la viitorul organismului după fuziune, pe baza 
următoarelor elemente:  
 
- propuse organismului de către DirecŃiune, la data de 28 octombrie 2007: 

 
« Se va propune reunirea fiecăreia din instanŃele europene (Comitetul European de 
Întreprindere  (CEÎ) pentru Gaz de France şi InstanŃa Europeană de Dialog (IED) pentru 
Suez) pentru ca acestea să mandateze un grup de negociere comun care să dezbată 
contururile, misiunile, procedurile si mijloacele de natură a crea o entitate europeană 
comună.   
InstanŃele europene ale Gaz de France şi ale Suez se vor reuni apoi pentru a aproba proiectul 
de acord negociat. 
Negocierile la acest dosar ar putea  de asemenea să fie demarate în luna următoare celei în 
cursul căreia se va realiza fuziune ». 
 

 
- conŃinute în raportul de expertiză remis organismului la data de 30 noiembrie 2007 de  
cabinetul Secafi - Alpha care indica « DirecŃiunea Gaz de France nu pare să dorească 
conservarea actualelor atribuŃii ale CEÎ ». 
 
 
- conŃinute în raportul de expertiză remis la data de 19 ianuarie 2008 de cabinetul de 
avocaŃi Alain Levy , mandatat de organism printr-o rezoluŃie din 21 decembrie, pentru ca 
acesta să aducă lămuriri reprezentanŃilor salariaŃilor, asupra consecinŃelor juridice asupra 
viitorului CEÎ, ale proiectului de fuziune. Acest raport contestă propunerea direcŃiunii  Gaz de 
France şi precizează, că pe plan juridic « în realitate, va trebui numai ca, virgulă, CEÎ al Gaz 
de France, care continuă să existe în urma fuziunii şi care va deveni Comitet European de 
Întreprindere al Grupului  Gaz de France Suez rezultat în urma fuziunii, să poată Ńine cont de 
evoluŃia perimetrului noului Grup ». 
 
 
- rezultate în urma analizei comparate a prerogativelor şi atribu Ńiilor celor două 
instanŃe europene de reprezentare a personalului ale celor două din care rezultă 
similitudini importante (cf. tabel de comparaŃie anexat). 
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Pe baza acestor elemente, şi pentru a favoriza iniŃierea unui dialog social de calitate la 
perimetrul viitorului Grup, Gaz de France şi pentru contul viitorului Grup GDF SUEZ se 
angajează a conserva Comitetul European de Întreprindere al Gaz de France. 
 

1. Prerogative şi Atribu Ńii 
 

După fuziune, acest Comitet European de Întreprindere va conserva prerogativele şi atribuŃiile 
ce-i sunt conferite în prezent prin acordul din  14 noiembrie 2001, semnat de Gaz de France şi 
de partenerii sociali. 
 

2. EvoluŃia  CEÎ 
 
łinând cont de anvergura noului Grup, se va constitui imediat un grup de negociatori compus 
în mod paritar pentru  Gaz de France şi Suez potrivit modalităŃilor convenite cu partenerii 
sociali de către fiecare din cele două Grupuri, pentru a angaja împreună cu DirecŃiunea, o 
revizuire a acordului existent, în scopul elaborării împreună a ansamblului modalităŃilor de 
funcŃionare a CEÎ al GDF-SUEZ, adaptate la noul perimetru al Grupului.  
 
Pentru Gaz de France, negociatorii vor fi desemnaŃi de organizaŃiile sindicale reprezentative 
din Ńările unde Grupul se află implantat.  
 
Această recurgerea la expertize şi autonomia financiară a CEÎ, care nu vor fi repuse în 
chestiune.  
 
Ea va integra prerogativele şi atribuŃiile InstanŃei Europene de Dialog a Suez (comisiile pe 
meserii, comisii specializate şi mai ales, acordurile semnate la nivelul său…).   
 
Ea va trebui maia les să definească condiŃiile de reprezentare, pe Ńări, ale societăŃilor ce intră 
în perimetru, şi, pe cale de consecinŃă, de a fixa numărul de reprezentanŃi, cu obiectivul de a 
ajunge la o reprezentare echilibrată şi rezonabilă ca număr, care să reflecte implantarea şi 
diversitatea societăŃilor din viitorul Grup, permiŃând astfel instaurarea unui  dialog social de 
calitate.  
 
Această negociere se va angaja cu obiectivul de a se termina în 3 luni. În orice caz, acest 
termen nu va putea depăşi 6 luni de la data fuziunii.  
 
Dacă pe durata negocierii, ar interveni un eveniment privind societăŃile din perimetrul 
Grupului Suez care să necesite consultarea instituŃiilor europene reprezentative, InstanŃa 
Europeană de Dialog a Suez se va reuni şi se va consulta, iar Comitetul European de 
Întreprindere al Gaz de France se va reuni şi va fi consultat şi el, asupra aceluiaşi subiect.  
 

3. Comitetul de Grup 
 
De altfel, o negociere cu organismele sindicale reprezentative franceze va fi angajată în cel 
mai scurt termen pentru crearea unui Comitet de Grup cu depline puteri, pentru a răspunde 
exigenŃelor articolului  L 439 – 1 din codul muncii, cu obiectivul de a se finaliza în 12 luni. 
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FaŃă de dimensiunea noului Grup în FranŃa,  Gaz de France confirmă necesitatea de a instaura 
acest Comitet de Grup, în cel mai scurt termen. 
 
În aşteptarea acestei instaurări, Comitetul de Grup Suez va continua să exercite prerogativele 
sale pe actualul perimetru al Grupului SUEZ iar Comitetul European de Întreprindere al Gaz 
de France va conserva prerogativele sale de Comitet de Grup pe actualul perimetru al Gaz de 
France. 


