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CONFEDERA�IA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

COMISIA Europeană reprezintă 
structura executivă a Uniunii Eu-
ropene și este independentă din 
punct de vedere politic.

Comisia Europeană a fost înființată în anul 1958 și 
are sediul la Bruxelles, Belgia.

Comisia Europeană este condusă de către un 
președinte și are în componență comisari care dețin 
funcția de prim-vicepreședinte, vicepreședinți, Înal-
tul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate și comisari responsabili ai unui 
domeniu politic.

Fiecare țară, membră a Uniunii Europene, are un 
comisar în componența Comisiei Europene.

În prezent Comisia Europeană este formată din 28 
de comisari: președinte, șapte vicepreședinți (inclu-
siv prim-vicepreședintele și Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securita-
te) și 20 de comisari numiți pe domenii politice. 

Președintele actual al Comisiei Europene este 
Jean-Claude Juncker.

Comisia Europeană este singura instituție a Uni-
unii Europene abilitată să propună acte legislative, 
pe care le înaintează spre aprobare Parlamentului 
și Consiliului European.

Actele legislative propuse au ca scop:
§§ Protejarea intereselor Uniunii Europene și ale ce-

tățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi 
abordate în mod eficient la nivel național;
§§ Soluționarea unor chestiuni tehnice prin consulta-

rea experților și a cetățenilor.
Comisia Europeană gestionează politicile Uniu-

nii Europene și alocarea fondurilor europene:
§§ Stabilește prioritățile bugetare ale Uniunii Europe-

ne, împreună cu Consiliul și Parlamentul European;
§§ Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării 

de către Consiliul și Parlamentul European;
§§ Controlează cheltuielile, care sunt verificate de 

Curtea de Conturi.
Comisia Europeană este instituția care garan-

tează respectarea legislației Uniunii Europene:
§§ Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsa-

bilitatea de a se asigura că legislația Uniunii Europe-
ne se aplică în mod adecvat în toate statele membre.
Comisia Europeană reprezintă Uniunea Euro-

peană în plan internațional:
§§ Se exprimă în numele tuturor țărilor din Uniunea 

Europeană în cadrul instanțelor internaționale, în 

special în domeniul politicii comerciale și al ajuto-
rului umanitar;
§§ Negociază acorduri internaționale în numele Uni-

unii Europene. n

COMISIA EUROPEAN�

Lista comisarilor europeni şi a portofoliilor repartizate lor 

Nr. Nume Ţară Portofoliu

1 Jean-Claude 
Juncker Luxemburg Președintele Comisiei Europene

2 Frans Timmermans Olanda
Prim-vicepreședinte - O mai bună legiferare, 
relații interinstituționale, statul de drept și 
Carta drepturilor fundamentale

3 Federica Mogherini Italia
Înalt Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei

4 Kristalina Georgieva Bulgaria Vicepreședinte - Buget și resurse umane

5 Andrus Ansip Estonia Vicepresedinte - Piaţa unică digitală

6 Maroš Šefčovič Slovacia Vicepresedinte - Uniunea energiei

7 Valdis Dombrovskis Letonia Vicepreședinte - Moneda euro și dialog social

8 Jyrki Katainen Finlanda Vicepreședinte - Locuri de muncă, creștere, 
investiții și competitivitate

9 Günther Oettinger Germania Comisar - Economie digitală și societate 
digitală

10 Johannes Hahn Austria Comisar - Politica europeană de vecinătate 
și negocieri în vederea extinderii

11 Cecilia Malmström Suedia Comisar - Comerţ

12 Neven Mimica Croaţia Comisar - Cooperare internațională și 
dezvoltare

13 Miguel Arias Cañete Spania Comisar - Politici climatice și energie

14 Karmenu Vella Malta Comisar - Mediu, afaceri maritime și pescuit

15 Vytenis Andriukaitis Lituania Comisar - Sănătate și siguranță alimentară

16 Dimitris 
Avramopoulos Grecia Comisar - Migrație, afaceri interne și 

cetățenie

17 Marianne Thyssen Belgia
Comisar - Ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale, competențe și mobilitatea forței de 
muncă

18 Pierre Moscovici Franţa Comisar - Afaceri economice și financiare, 
impozitare și vamă

19 Christos Stylianides Cipru Comisar - Ajutor umanitar și gestionarea 
crizelor

20 Phil Hogan Irlanda Comisar - Agricultură și dezvoltare rurală

21 Jonathan Hill Marea 
Britanie

Comisar - Stabilitate financiară, servicii 
financiare și uniunea piețelor de capital

22 Violeta Bulc Slovenia Comisar - Transporturi

23 Elżbieta 
Bieńkowska Polonia Comisar - Piață internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri

24 Věra Jourová Cehia Comisar - Justiție, consumatori și egalitate 
de gen

25 Tibor Navracsics Ungaria Comisar - Educație, cultură, tineret și sport

26 Corina Creţu România Comisar - Politică regională

27 Margrethe Vestager Danemarca Comisar - Concurență

28 Carlos Moedas Portugalia Comisar - Cercetare, știință și inovare
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Confederaţia Sindicatelor Democratice 
din România solicită modificarea art. 6 
din H.G. privind acordarea prestaţiilor 
sub forma biletelor de tratament balnear, 
pentru anul 2016, prin sistemul organizat 
şi administrat de Casa Naţională de 
Pensii Publice
ÎN data de 7 ianuarie 2016, CSDR transmitea, prin 
adresa nr. 02/07.01.2016, prim-ministrului Dacian Ci-
oloș, ministrului muncii, protecției sociale, familiei și 
persoanelor vârstnice Claudia - Ana Costea și Consi-
liului Economic și Social, propunerea de modificare 
a art. 6 din Hotărârea de Guvern privind acordarea 
prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, 
pentru anul 2016, prin sistemul organizat și adminis-
trat de Casa Națională de Pensii Publice.

Propunerea avea în vedere o repartizare a bilete-
lor de tratament între categoriile sociale beneficiare 
(pensionari, persoane asigurate la sistemul public de 
pensii și persoane beneficiare ale prevederilor unor 
legi speciale), pornind de la principiul echității, trans-
parenței și eficienței în recuperarea persoanelor ac-
tive și contribuabile la bugetul de stat și la bugetul 
asigurărilor sociale. n
Consultări în legătură cu H.G. privind 
acordarea prestaţiilor sub forma biletelor 
de tratament balnear, pentru anul 2016, 
prin sistemul organizat şi administrat de 
Casa Naţională de Pensii Publice
CONFEDERAȚIA Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia a fost invitată, de către Ministerul Muncii, Fa-
miliei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în 
data de 8 ianuarie 2016, la sediul ministerului, pentru 
consultări în legătură cu Hotărârea de Guvern pri-
vind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de 
tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul 
organizat și administrat de Casa Națională de Pensii 
Publice, în cadrul comisiei de dialog social.

Propunerea CSDR, de modificare a art. 6 din Ho-
tărârea de Guvern privind acordarea prestațiilor sub 
forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 
2016, prin sistemul organizat și administrat de Casa 
Națională de Pensii Publice, a fost respinsă prin vo-
tul partenerilor sociali reprezentanți ai celorlalte con-
federații sindicale. n
Consiliul Economic şi Social avizează 
favorabil H.G. privind acordarea 
prestaţiilor sub forma biletelor de 
tratament balnear, pentru anul 2016,  
prin sistemul organizat şi administrat de 
Casa Naţională de Pensii Publice,  
cu amendamentul modificării art. 6,  
la propunerea CSDR
ÎN cadrul ședinței, din data de 12 ianuarie 2016, a 
Consiliului Economic și Social, CSDR a susținut 
modificarea art. 6 din Hotărârea de Guvern privind 
acordarea prestațiilor sub forma biletelor de trata-
ment balnear, pentru anul 2016.

Propunerea CSDR a fost însușită de către plenul 
CES-ului și Hotărârea de Guvern privind acordarea 
prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, 
pentru anul 2016 a fost avizată favorabil cu propune-
rea de modificare propusă de către CSDR. n
Casele de cultură ale sindicatelor  
în pragul colapsului financiar
CONFEDERAȚIA Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia a adresat prim-ministrului Dacian Cioloș so-
licitarea de a interveni în stoparea fenomenului de 
distrugere a caselor de cultură ale sindicatelor.

CSDR a menționat în adresă faptul că: „De câțiva 
ani sesizăm un fenomen de furt și distrugere a pa-
trimoniului cultural al sindicatelor, casele de cultură 
ale sindicatelor sunt împovărate cu biruri locale im-
posibil de susținut din activități culturale non-profit, 
sunt preluate abuziv, prin acte administrative, de că-
tre primării și sunt folosite ca surse de răsplată a di-
feriților acoliți politici, care le exploatează fără nicio 
legătură cu rolul pentru care ele au fost create”. n
Confederaţiile sindicale reprezentative 
au nominalizat reprezentanţii 
României în comitetele permanente ale 
Confederaţiei Europene a Sindicatelor
ÎN data de 12 ianuarie 2016, confederațiile sindicale 
reprezentative s-au întâlnit la sediul CSDR pentru a 
stabili următoarele:
1. Nominalizarea reprezentanților României în comi-

tetele permanente ale Confederației Europene a 
Sindicatelor;

2. Poziția confederațiilor sindicale reprezentative cu 
privire la modificarea Legii nr. 62 - Legea Dialogu-
lui Social;

3. Poziția confederațiilor sindicale reprezentati-
ve cu privire la dispozițiile din Legea nr. 40/2011 
(art. 220, alin. 2) de modificare a Legii nr. 53/2003 
- Codul muncii, prin care se anulează, practic, 
protecția liderilor de sindicat.
În ceea ce privește nominalizarea reprezentanților 

României în comitetele permanente ale Confederați-
ei Europene a Sindicatelor, CSDR a primit portofoliile 
de membru titular în patru comitete importante: Co-
mitetul pentru relații cu presa, comunicare și campa-
nii, Comitetul pentru formare și educație, Comitetul 
pentru afaceri internaționale, comerț și dezvoltare 
internațională și Comitetul pentru standardizare.

De asemenea, CSDR a primit patru portofolii de 
membru supleant în patru comitete: Comitetul pen-
tru relațiile cu presa, comunicare și campanii, Co-
mitetul pentru ocuparea forței de muncă, Comitetul 
pentru dezvoltare durabilă, energie și schimbări cli-
matice și Comitetul pentru protecția socială.

Astfel CSDR are reprezentanți în șapte din cele 15 
comitete permanente ale Confederației Europene a 
Sindicatelor.

La punctul doi, CSDR a cerut ca poziția confede-
rațiilor sindicale reprezentative, cu privire la modifi-
carea Legii nr. 62, să fie hotărârea Consiliului Națio-
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nal al CSDR care precizează necesitatea revenirii la 
legislația existentă înainte de aprobarea Legii nr. 62 
- fiecare domeniu reglementat să aibă propria lege 
(Legea Sindicatelor, Legea contractelor colective de 
muncă, Legea conflictelor de muncă, Legea patro-
natelor, Legea Consiliului Economic și Social).

Reprezentanții confederațiilor sindicale reprezen-
tative au acceptat propunerea CSDR. Până la ela-
borarea celor șase legi enumerate, proces ce poate 
dura și doi ani, s-a hotărât să se solicite guvernului 
modificarea Legii nr. 62 în regim de urgență.

La punctul trei, a fost însușită în integralitate pozi-
ția CSDR cu privire la modificarea actualului Cod al 
Muncii prin reintroducerea art. 223, alin. 2 din vechiul 
Cod al Muncii, articol care a fost declarat constitu-
țional de către Curtea Constituțională prin Decizia 
nr. 24/2003 și care asigură protecția liderilor de sin-
dicat în fața angajatorului, acestuia neputându-i-se 
desface contractul de muncă pe perioada mandatu-
lui și timp de doi ani de la încetarea mandatului din 
alte motive care nu țin de persoana sa. n
Întâlnirea liderilor Federaţiei AQUAROM 
cu conducerea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”
ÎN data de 13 ianuarie 2016, la sediul CSDR, s-a 
desfășurat întâlnirea liderilor Federației AQUAROM.

Întâlnirea a avut ca ordine de zi:
§§ Informare privind activitatea desfășurată de la ul-

tima întâlnire până în prezent;
§§ Stabilirea comisiei de negociere a contractului 

colectiv de muncă;
§§ Întâlnire cu conducerea Administrației Naționale 

„Apele Române” (ANAR);
§§ Stabilirea programului de acțiuni sindicale;
§§ Diverse.

Din partea conducerii CSDR au participat, în cali-
tate de gazdă: președintele Iacob Baciu, vicepreșe-
dintele Nicolae Crețu, secretarul general Sabin Rusu.

Din partea ANAR au participat:
§§ Domnul Victor Sandu, director general;
§§ Domnul Nicolae Bărbieru, director general adjunct;
§§ Domnul Relu Adam, director resurse umane.

În urma întâlnirii s-au stabilit detaliile legate de de-
mararea negocierii contractului colectiv de muncă. n

Seminar naţional în cadrul proiectului 
„Dedalus & Arianna”
ÎN data de 18 ianuarie 2016 a avut loc, la București, 
la sediul Consiliului Economic și Social, Seminarul 
național în cadrul proiectului „Dedalus & Arianna”.

Proiectul și-a propus să elaboreze analize dinami-
ce pentru nivele bune de standarde sindicale și pen-
tru armonizarea acțiunilor naționale și internaționale 
în rețea – Informare – Consultare – Participare.

Inițiatorul și coordonatorul proiectului este CGIL 
Lombardia, co-aplicanți: CISL Lombardia, Comisio-
nes Obreras de Catalunya, Unión General de Tra-
bajadores de Catalunya și asociații partenere: OPZZ 
- Polonia, DGB Niedersachsen - Germania, TUC An-
glia meridională și orientală - Regatul Unit, Confe-
derația Sindicatelor Democratice din România - Ro-
mânia, USSCG - Montenegru, Nezavisnost - Serbia.

Seminarul de la București face parte din proiect și 
a fost organizat de către Federația Sindicatelor Lu-
crătorilor din Cercetare - Proiectare din România și 
Confederația Sindicatelor Democratice din România, 
sub coordonarea domnului Radu Maximilian Minea.

La seminar au participat, în calitate de invitați:
§§ Iacob Baciu, președinte al CSDR;
§§ Florin Costache, președinte al CES;
§§ Serghei Mezaroș, director în MMFPSPV. n

A început procesul de elaborare a 
proiectului de lege privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice
MARȚI, 19 ianuarie 2016, la sediul Ministerului Mun-
cii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârst-
nice, a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru 
interministerial, grup de lucru din care fac parte și re-
prezentanții confederațiilor sindicale reprezentative, 
care va elabora proiectul de lege privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice.

Memorandumul, din data de 7 ianuarie 2016, în-
registrat la CSDR sub nr. 21/20.01.2016, semnat de 
doamna ministru Claudia - Ana Costea, avizat de că-
tre domnul Vasile Dîncu - viceprim-ministru, domnul 
Costin Grigore Borc - viceprim-ministru, doamna 
Anca Dana Dragu - ministrul finanțelor publice și 
doamna Raluca Alexandra Prună - ministrul justi-
ției, aprobat de către domnul Dacian Julien Cioloș 

Consiliul Liderilor - Federația Sindicatelor Democratice „AQUAROM”

Președintele Iacob Baciu la seminarul de la București
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- prim-ministru, stabilește componența grupului de 
lucru interministerial, din care fac parte și reprezen-
tanții confederațiilor sindicale reprezentative.

Pentru prima dată, în istoria postdecembristă din 
România, confederațiile sindicale reprezentative au 
fost cooptate, efectiv, în scrierea unui proiect de lege.

În acest fel, reprezentanții confederațiilor sindicale 
reprezentative nu sunt doar consultați cu privire la un 
proiect de lege, ci participă efectiv la elaborarea lui.

Memorandumul, din data de 12 ianuarie 2016, în-

registrat la CSDR sub nr. 22/20.01.2016, semnat de 
doamna ministru Claudia - Ana Costea, avizat de că-
tre domnul Vasile Dîncu - viceprim-ministru, domnul 
Costin Grigore Borc - viceprim-ministru, doamna Anca 
Dana Dragu - ministrul finanțelor publice și doamna 
Raluca Alexandra Prună - ministrul justiției, aprobat 
de către domnul Dacian Julien Cioloș - prim-ministru, 
stabilește procedura de lucru a grupului de lucru in-
terministerial și calendarul consultărilor privind salari-
zarea personalului plătit din fonduri publice. n

24 ianuarie, 
Unirea Principatelor Române
UNIREA Principatelor Române cunoscută și ca Mica 
Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918) a avut loc la 
jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unificarea 
vechilor state Moldova și Țara Românească. Unirea 
este strâns legată de personalitatea lui Alexandru 
Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor 
principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianu-
arie 1859 în Țara Românească. Totuși, unirea a fost 
un proces complex, bazat pe puternica apropiere 
culturală și economică între cele două țări. Procesul 
a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale 
între Moldova și Țara Românească. n
15 ianuarie, 
Sărbătoarea poetului nepereche
MIHAI Eminescu s-a născut la Botoșani la 15 ianu-
arie 1850. Este al șaptelea din cei 11 copii ai cămi-
narului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie 
de țărani români din nordul Moldovei și al Ralucăi 
Eminovici, născută Jurașcu, fiică de stolnic din 
Joldești. Își petrece copilăria la Botoșani și Ipotești, 
în casa părintească și prin împrejurimi, într-o totală 
libertate de mișcare și de contact cu oamenii și cu 
natura. Această stare o evocă cu adâncă nostalgie în 
poezia de mai târziu („Fiind băiat…” sau „O, rămâi”).

Mihai Eminescu se stinge din viață în condiții du-
bioase și interpretate diferit în mai multe surse la 
15 iunie 1889 (15 iunie, în zori - ora 3) în casa de 
sănătate a doctorului Șuțu. E înmormântat la Bucu-
rești, în cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de patru 
elevi de la Școala Normală de Institutori.

În „Viața lui Mihai Eminescu” (1932), G. Călinescu a 
scris aceste emoționate cuvinte despre moartea po-
etului: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață 
cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, 
poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, și 
peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, 
și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când 
acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice 
în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”

Una dintre poeziile emblematice, Împărat și prole-
tar, actuală și în zilele noastre, scrisă la 1 decembrie 
1874, evidențiază valența socială din versurile mare-
lui poet:

Împărat și proletar (fragment)
Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Unde pătrunde ziua printre ferești murdare,
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
Cu fețe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci și sceptici ai plebei proletare.

Ah! - zise unul - spuneți că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri și de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă și plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domnește pe deplin.

Spuneți-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea și mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânșii la lucru-i osândiră
Și le subjugă munca vieții lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viață,
Trec zilele voioase și orele surâd.
În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeață,
Vara petreceri, Alpii cu frunțile de gheață -
Ei fac din noapte ziuă ș-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânșii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie brațe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Și trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Și flotele puternice ș-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ș-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Și-s supte din sudoarea prostitului popor. n

FOR�A SOLIDARITĂ�IICONFEDERA�IA SINDICATELOR 
DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

ISTORIE

Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului 
informativ în rândul membrilor dumneavoastră 
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă 
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul 
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3, 
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax: 
021.313.2010, Email: buletin@csdr.ro.


