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Nr. 188/ 15 iunie 2021 

 
Către: Administrația Prezidențială 

În atenția: Domnului Klaus Werner Iohannis, Președinte 

 

Domnule Președinte, 

În baza prevederilor Constituției României care, la articolul 80, consacră Președintelui “funcţia de mediere între 
puterile statului, precum şi între stat şi societate”, ne adresăm domniei voastre cu un apel pentru de a face uz 
de aceste prerogative în vederea medierii conflictului social existent în societate, între lucrători pe de o parte și 
reprezentanții puterii, Guvern și Parlament, pe de altă parte, dar și între diferitele instituții ale statului.  

CNS Cartel ALFA a atras atenția încă de la începutul anului de existența premiselor unui conflict social între 
Guvern și cetățeni. Prin măsurile luate de Guvernul Cîțu, care afectează preponderant lucrătorii și categoriile 
cele mai vulnerabile ale cetățenilor, adoptate în lipsa unei consultări cu partenerii sociali, acest conflict se 
agravează pe zi ce trece, iar acțiunea guvernamentală este din ce în ce mai ruptă de nevoile cetățenilor.  

La începutul lunii mai, la Summitul Social de la Porto, v-ați luat angajamentul, alături de liderii europeni, de a 
relansa Europa Socială prin punerea în practică a principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale, având în 
centrul politicilor publice bunăstarea oamenilor și respectul pentru mediu, justiție socială și drepturile 
individuale și colective.  

Documentul adoptat la Porto recunoaște Pilonul European al Drepturilor Sociale drept element fundamental al 
redresării post-pandemie și orientează acțiunea statelor membre către politici și obiective centrate pe 
bunăstarea cetățenilor, creșterea veniturilor, reducerea dezechilibrelor și justiția socială.  

În ciuda acestor angajamente, la nivel național, măsurile luate de guvernul actual sunt contrare și duc la 
adâncirea sărăciei și a inegalităților sociale.  

În disprețul cetățenilor, Guvernul Cîțu subminează inițiativa europeană privind proiectul de Directivă privind 
salariile minime adecvate la nivelul UE, prin trimiterea către europarlamentarii români a unui punct de vedere 
și direcții de acțiune contrare Hotărârii Senatului României sau angajamentelor europene sau internaționale 
deja asumate de România.  

Senatul României, prin Hotărârea nr. 19 din data de 8 martie 2021, susține propunerea de directivă privind 
salariile minime adecvate în UE, apreciind că “propunerea prezintă o serie de avantaje pentru România precum 
reducerea inegalităților sociale și economice și stabilizarea forței de muncă în condițiile unei migrații excesive a 
românilor”. 

Prin contrast, documentul emis de guvern arată lipsa de susținere a proiectului de directivă (Link document) și 
intenția de a submina adoptarea sa într-o formă favorabilă lucrătorilor.  

Domnule Președinte, 

Având în vedere cele de mai sus, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, alături de membrii săi, 
reiterează solicitarea de a vă duce la îndeplinire mandatul de mediator între instituțiile statului și instituțiile 
statului și cetățeni, așa cum prevede Constituția României.  

 

Cu stimă, 

Bogdan Iuliu HOSSU, 

Președinte 

http://www.cartel-alfa.ro/
mailto:alfa@cartel-alfa.ro
https://www.facebook.com/cnscartelalfa/
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/summit-social-al-liderilor-ue-la-porto-peste-20-de-milioane-de-europeni-traiesc-in-saracie-700-000-nu-au-adapost-1520675
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/239940
https://www.cartel-alfa.ro/uploads/fcc0eca87991.doc

