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CURTEA de Justiție a Uniunii Euro-
pene a fost înființată în anul 1952 cu 
scopul de a se asigura interpretarea și 
aplicarea legislației Uniunii Europene 
în mod unitar în țările membre și pen-

tru a garanta că țările și instituțiile Uniunii Europene 
se supun dreptului european.

Sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene este la 
Luxemburg.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene pronunță 
hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate în următoa-
rele domenii:
§§ Interpretarea legislației (hotărâri preliminare) – 

instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să 
garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației 
europene, dar există riscul ca instanțele din țări 
diferite să interpreteze legislația în mod diferit. 
Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la 
interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al 
UE, acesta poate să solicite opinia Curții de Jus-
tiție. Același mecanism poate fi utilizat și pentru 
a determina dacă un act legislativ sau o practică 
națională este compatibilă cu dreptul UE;
§§ Respectarea legislației (acțiuni în constatare 

neîndeplinirii obligațiilor sau proceduri de infringe-
ment) – este vorba despre acțiuni intentate împo-
triva unui guvern național care nu își îndeplinește 
obligațiile prevăzute de legislația europeană. 
Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană 
sau de altă țară din UE. În cazul în care țara vizată 
se dovedește a fi vinovată, ea are obligația de a 
remedia situația imediat. În caz contrar, se poate 
intenta o a două acțiune împotriva ei, care poate 
conduce la aplicarea unei amenzi;

§§ Anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în 
anulare) – dacă un stat membru, Consiliul Uniunii 
Europene, Comisia Europeană sau, în anumite con-
diții, Parlamentul European consideră că un anumit 
act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale 
sau tratatele Uniunii Europene, îi poate cere Curții 
de Justiție să anuleze actul respectiv. Persoanele 
fizice pot, de asemenea, să solicite Curții anularea 
unui act al Uniunii care le privește în mod direct;
§§ Garantarea unei acțiuni a Uniunii Europene (ac-

țiuni în constatarea abținerii de a acționa) – Par-
lamentul European, Consiliul European, Comisia 
Europeană au obligația de a adopta anumite de-
cizii în anumite situații. Dacă nu fac acest lucru, 
guvernele statelor membre, celelalte instituții ale 
UE și, în anumite condiții, persoanele fizice sau 
întreprinderile pot înainta o plângere Curții;
§§ Sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despă-

gubire) – orice persoană sau întreprindere care a 
avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei 
de acțiune din partea instituțiilor UE sau a angaja-
ților acestora poate intenta o acțiune împotriva lor 
prin intermediul Curții.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este forma-

tă din trei instanțe:
1. Curtea de justiție – este formată din câte un ju-

decător din fiecare țară a Uniunii Europene, la 
care se adaugă 11 avocați generali. Ea se ocupă 
de solicitările privind pronunțarea unor hotărâri 
preliminare adresate de instanțele naționale și de 
anumite acțiuni în anulare și recursuri;

2. Tribunalul – este format din câte un judecător din 
fiecare țară a Uniunii Europene. Tribunalul se pro-
nunță asupra acțiunilor în anulare introduse de 
persoanele fizice, întreprinderi și, în anumite ca-
zuri, de guvernele țărilor membre ale Uniunii Eu-
ropene. În practică, această instanță se ocupă în 
principal cu legislația privind concurența, ajutorul 
de stat, comerțul, agricultura, mărcile comerciale;

3. Tribunalul funcției publice – este format din 7 ju-
decători. Tribunalul funcției publice se pronunță 
asupra disputelor dintre instituțiile Uniunii Euro-
pene și personalul lor.
Judecătorii și avocații generali sunt numiți de 

către statele membre, de comun acord, pentru un 
mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Judecătorii 
din cadrul fiecărei instanțe aleg un președinte, pen-
tru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit. n

CURTEA DE JUSTI�IE A UNIUNII EUROPENE (CJUE)

O ședință la Curtea de Justiție - cameră cu cinci judecători
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Alegeri în Uniunea Judeţeană a Sindicatelor 
Libere din Învăţământ Bistriţa-Năsăud
ÎN anul în care va sărbători 25 de ani de activitate sin-
dicală în slujba învățământului din Bistrița-Năsăud, 
Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere din Învăță-
mânt Bistrița-Năsăud și-a ales noua conducere.

Conferința județeană a UJSLI Bistrița-Năsăud a 
reprezentat un moment de bilanț și analize dar și un 
nou start pentru noile programe și acțiuni sindicale 
asumate de noua conducere. 

Conferința a arătat că Uniunea Județeană a Sin-
dicatelor Libere din Învățământ Bistrița-Năsăud este 
o organizație matură, puternică, respectată de auto-
rități și eficientă în reprezentarea intereselor și drep-
turilor membrilor de sindicat.

La conferința județeană a UJSLI au participat, în 
calitate de invitați, Radu Moldovan - președintele 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Ioan Țintean - 
prefectul județului, Ovidiu Crețu - primarul municipiu-
lui Bistrița, Camelia Tabără - inspector școlar general.

Din partea Confederației Sindicatelor Democratice 
din România au participat: Iacob Baciu - președinte, 
Gheorghe Grecu - președinte Federația Sindicatelor 
Textile-Confecții CONFTEX, Angela Varga – șefa 
Departamentului Economico-Financiar, Ioan Leon 
Naroși – șef Departament Educație-Formare.

Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învă-
țământ au participat prim-vicepreședintele Ioan Țenț 
și vicepreședinții Lucia Maria Cojocaru, Ieneșescu 
Dănuț Vasile Ioan.

Conferința județeană l-a reales, în funcția de 
președinte, pe Emil Mocian. CSDR urează succes 
noii echipe de conducere alese. n

Un nou grup de lucru interministerial  
a fost creat
PRIN adresa nr. 791/AC/04.02.2016 Ministerul Mun-
cii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârst-
nice, sub semnătura ministrului Claudia-Ana Costea, 
invita Confederația Sindicatelor Democratice din 
România să participe, cu două persoane, în grupul 
de lucru interministerial care va elabora un meca-
nism transparent de stabilire a salariului minim brut 
pe țară garantat în plată. 

Conform memorandumului aprobat în ședința 
de guvern, din data de 13 ianuarie 2016, elaborat 
și semnat de către Claudia-Ana Costea - ministrul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, avizat de către Vasile Dîncu - viceprim-mi-
nistru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administra-
ției Publice, Costin Grigore Borc - viceprim-ministru, 
ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Me-
diul de Afaceri și Anca Dana Dragu - ministrul Finan-
țelor Publice, aprobat de către Dacian Julien Cioloș 
- prim-ministru, guvernul a stabilit criteriile de con-
stituire a unui grup de lucru interministerial care va 
elabora un mecanism transparent de stabilire a sa-
lariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Grupul de lucru interministerial care va elabora 
un mecanism transparent de stabilire a salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată este for-
mat din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ai Minis-
terului Finanțelor Publice, ai Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și ai In-
stitutului Național de Statistică, precum și reprezen-
tanți ai Confederațiilor Sindicale și Patronale.

Din partea Confederației Sindicatelor Democrati-
ce din România, din grupul de lucru, vor face parte:
§§ Iacob Baciu – președinte;
§§ Nicolae Crețu – vicepreședinte. n

Prima întâlnire pentru stabilirea unui me-
canism transparent de stabilire a salariului 
minim brut pe ţară garantat în plată
ÎN data de 19 februarie 2016 a avut loc prima întâlni-
re a grupului de lucru interministerial care va elabora 

Deschiderea conferinței județene a UJSLI Bistrița-Năsăud

Delegația CSDR de la conferința județeană a UJSLI

Emil Mocian, reales în funcția de președinte al UJSLI Bistrița-Năsăud
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un mecanism transparent de stabilire a salariului mi-
nim brut pe țară garantat în plată.

În cadrul întâlnirii a fost analizat „Stadiul privind 
majorarea salariului minim” elaborat de către Comi-
sia Națională de Statistică.

Confederația Sindicatelor Democratice din Româ-
nia a transmis anterior întâlnirii și a prezentat în cadrul 
întâlnirii punctul său de vedere privitor la principiile 
care ar trebui să stea la baza stabilirii mecanismului. n

Uite legea, nu e legea
CONFEDERAȚIA Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia a participat, în cadrul grupului de lucru inter-
ministerial din care fac parte și reprezentanții con-
federațiilor sindicale, la elaborarea proiectului legii 
salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Întâlnirile grupului de lucru s-au desfășurat în pe-
rioada 19 ianuarie - 4 februarie 2016, iar în perioada 
5 - 10 februarie 2016 proiectul de lege urma să fie re-
dactat în baza analizelor și a concluziilor rezultate în 
cadrul discuțiilor și consultărilor realizate în cadrul 
întâlnirilor grupului de lucru.

Întâlnirile grupului de lucru au evidențiat haosul, 
discriminările, inechitățile și dezechilibrele existente 
în salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice: 
aceleași categorii de personal plătite diferit în func-
ție de apartenența la diferite ministere, categorii de 
personal cu aceeași funcție plătite diferit în cadrul 
aceluiași minister, diferențe mari salariale între minis-
tere, diferențe mari salariale între ministere și struc-
turi descentralizate, diferențe salariale între ministere 
și structuri administrative locale, salarii sub limita de-
cenței în școli, spitale, instituții de cultură etc.

Concluzia, acceptată de către toți participanții în 
grupul de lucrul, a fost unanimă: 

Cu toate acestea, evaluarea costurilor necesare 
aplicării noii legi a blocat trimiterea proiectului legii în 
guvern spre aprobare și asumare în vederea trimiterii 
spre parlament pentru legiferarea ei.

Haosul, discriminarea, inechitățile și dezechilibre-
le se vor manifesta în continuare pentru salariații plă-
tiți din fonduri publice.

Confederația Sindicatelor Democratice din Româ-
nia a avut și are o poziție consecventă: În România 
voința trebuie să se manifeste pozitiv și determinant, 
fiecare pas, oricât de mic, trebuie făcut și asumat 
la timp. A te ascunde mereu în spatele lipsei banilor 
și din acest motiv a lăsa la o parte repararea unor 
lucruri, care determină proasta funcționare a Româ-
niei, este cel mai grav lucru ce se poate întâmpla și, 
exemplul bâjbâielilor și a tergiversărilor din cei 26 de 
ani de după revoluție explică situația actuală în care 
se află România. n

Consolidarea Uniunii Judeţene  
a CSDR (UJCSDR) Iaşi
LA solicitarea președintelui USLIP Iași, Laviniu 
Lăcustă, au avut loc două întâlniri la sediul CSDR, în 
zilele de 23 - 24 februarie 2016, în urma cărora con-
ducerea CSDR a luat act de depunerea cererii de 
afiliere la UJCSDR a USLIP Iași.

Cu această ocazie au fost stabilite etapele afilierii 
și măsurile de consolidare a UJCSDR Iași.

La întâlniri au participat:
§§ Iacob Baciu – președinte CSDR;
§§ Simion Hancescu – vicepreședinte CSDR;
§§ Nicolae Crețu – vicepreședinte CSDR;
§§ Sabin Rusu – secretar general CSDR;
§§ Violeta Amariei – președintă UJCSDR Iași;
§§ Laviniu Lăcustă – președinte USLIP Iași;
§§ Ion Ivașcu – vicepreședinte USLIP Iași. 

În urma întâlnirilor, domnul Laviniu Lăcustă preșe-
dinte al USLIP Iași, a fost numit în Consiliul de adminis-
trație al Casei de Cultură a Sindicatelor Iași din partea 
Confederației Sindicatelor Democratice din România. n

În luna februarie au avut loc  
patru întâlniri ale plenului CES
ÎNTÂLNIRILE săptămânale ale CES-ului, desfășura-
te în luna februarie, au avut pe agendă un număr de 
22 teme de discuție.

Au fost dezbătute pentru avizare acte normative: 
legi, ordonanțe ale guvernului, hotărâri de guvern.

Informații cu privire la actele normative discutate 
și avizate găsiți pe site-ul CES-ului www.ces.ro. n

Legea salarizării personalului plătit din fonduri 
publice este absolut necesară având un caracter 
reparatoriu și stimulativ în vederea prestării unor 
activități performante, remunerate corect.

Întâlnirea din data de 23 februarie 2016 de la sediul CSDR

USLIP Iași a solicitat afilierea la UJCSDR Iași



4 BULETIN INFORMATIV • anul II • nr. 15 • martie 2016

Legea nr. 1 pentru modificarea și completarea Le-
gii dialogului social nr. 62/2011, MO 26/14.01.2016. n

H.G. nr. 1 pentru aprobarea normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, MO 22/13.01.2016. n

Legea nr. 6 pentru completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, MO 41/19.01.2016. n

Legea nr. 7 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 94/1992 pentru organizarea și funcționarea 
Curții de Conturi, MO 41/19.01.2016. n

Ordinul nr. 3051 al Ministerului Educației Națio-
nale și Cercetării Științifice privind aprobarea meto-
dologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor 
naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, MO 
43/20.01.2016. n

Decizia nr. 795 din 17 noiembrie 2015 referitoa-
re la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 171 alin. (1) și art. 268 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, MO 44/20.01.2016. n

Ordonanța Guvernului nr. 1 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judi-
ciar, MO 44/20.01.2016. n

H.G. nr. 18 privind acordarea prestațiilor sub for-
ma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, 
prin sistemul organizat și administrat de Casa Națio-
nală de Pensii Publice, MO 64/28.01.2016. n

H.G. nr. 15 pentru aprobarea normelor metodo-
logice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învățământul pre-
școlar a copiilor provenind din familii defavorizate și 
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniță, MO 54/25.01.2016. n
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NOUT��I LEGISLATIVE

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.

Doar femeia poate fi
Dumitru Matcovschi

Mai regină decât floarea,
Doar femeia poate fi.
Mai adâncă decât marea
Doar femeia poate fi.

Mai înaltă ca destinul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca pelinul,
Doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decât viața,
Doar femeia poate fi.
Mai deșteaptă ca povața,
Doar femeia poate fi.

Mai cuminte ca poemul,
Doar femeia poate fi.
Mai cumplită ca blestemul,
Doar femeia poate fi.

Mai aproape decât dorul,
Doar femeia poate fi.
Mai de șoaptă ca izvorul,
Doar femeia poate fi.

Mai de-april ca primăvara,
Doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.

Mai de taină ca misterul,
Doar femeia poate fi.
Și mai tare decât fierul,
Doar femeia poate fi.

Mai bărbată ca bărbatul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca oftatul,
Doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decât Zeia,
Doar femeia poate fi.
Și mai vie ca scânteia,
Doar femeia poate fi.

Mai fierbinte ca Sahara,
Doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.

Mai înaltă ca povața,
Și mai scumpă decât viața,
Doar femeia poate fi.

Conducerea  
Confederației Sindicatelor 
Democratice din România  

felicită  
toate femeile membre ale CSDR 

și  
soțiile, fiicele și mamele 

membrilor de sindicat ai CSDR  
cu ocazia zilei de  

8 Martie.

La mulți ani!


