
 

 

 

Departamentul de Relatii Internationale 

Activitate de la inceputul anului 2007 

8 – 11 mai 2007, Sevilla, Hotel Occidental,  Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente a 

organizat  simpozionul cu tema: “ Integrarea tinerilor si a persoanelor in varsta in piata muncii “. Acest 

eveniment face parte din programul CESI pe 2007 si este o componenta a liniei de actiune prin care-si 

propune sa dea un raspuns la Comunicarea Comisiei Europene COM (2006)571final cu titlul: “ Viitorul 

demografic al Europei-de la provocare la oportunitati “. Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN,  ca 

organizatie sindicala afiliata la Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente, a fost invitata de catre 

aceasta sa participe cu doi delegati la acest simpozion. Trei simpozioane de acest tip, ce se bucura de 

sprijinul Comisie Europene, au fost planificate de Academia Europa -organismul specializat al CESI,  la 

sfarsitul anului 2006; doua dintre acestea deja s-au desfasurat la Berlin si la Sevilla in periada 26-28 

februarie 2007, respectiv 8-11 mai 2007. Cel de-al treilea, va avea loc la Bruxelles in perioada 12 – 14 

septembrie 2007 ocazie in care sub titlul : “ Incurajarea cresterii natalitatii – femeile si barbatii intre viata 

privata si cea profesionala “, se vor dezbate politicile europene care isi propun sa restabileasca echilibrul 

demografic in Uniunea Europeana prin concilierea tipului petrecut la locul de munca cu cel necesar a fi 

acordat vietii de familie. 

8 mai 2007, sediul Confederatiei Nationale Sindicale MERIDIAN, Bucuresti, Romania: reprezentanti ai 

CSN Meridian, au primit in data de 08.05.2007, vizita domnului Jean-Claude Prince, secretar central al 

Uniunii Sindicale Elvetiene si membru supleant al Consiliului de Administratie al Biroului International al 

Muncii.Vizita s-a desfasurat ca urmare a intocmirii de catre Comitetul pentru Libertati Sindicale al Biroului 

International al Muncii a Raportului preliminar (cazul nr. 2486) fata de plangerea contra Guvernului 

Romaniei, inaintata de catre Confederatia Sindicala Nationala Meridian la Organizatia Internationala a 

Muncii, privind condamnarea celor sase lideri sindicali mineri: Miron Cozma, Dorin Lois, Constantin 

Cretan, Vasile Lupu, Ionel Ciontu si Romeo Beja. onfederatia Sindicala Nationala Meridian a apreciat 

reactia Biroului International al Muncii fata de fondul plangerii prin care s-a aratat ca mai multi lideri 

sindicali au fost arestati in mai multe etape, pe motivul de incitare la subminarea puterii statului si de 

tulburare a ordinii publice atunci cand exercitau activitati legitime in raport cu apararea muncitorilor intr-un 



context de inchidere a unitatilor miniere si a locurilor de munca. Confederatia Sindicala Nationala Meridian 

a precizat faptul ca demersul sau a fost posibil ca urmare a sprijinului solidar acordat de catre organizatiile 

sindicale din Elvetia, Franta, Spania . La randul sau, domnul Jean-Claude Prince a facut asigurari cu privire 

la sprijinirea organizarii unei conferinte de presa la Clubul International de  Presa de pe langa Natiunile 

Unite, pe care Confederatia Sindicala Nationala Meridian o va organiza pe acest subiect cu ocazia 

desfasurarii Conferintei Organizatiei Internationale a Muncii din iunie 2007 la Geneva.  

24 martie 2007, Sediul Sindicatului National a Cadrelor si a Tehnicienilor Bancari, Lisabona, 

Portugalia: La invitatia domnului Dr. Afonso Pires Diz, Presedintele Sindicato Nacional dos Quadros e 

Tecnicos Bancarios, Directorul Departamentului de Relatii Internationale al CSN MERIDIAN, Dl. Fornea 

Dumitru, s-a intalnit cu reprezentantii USI ( Uniunea Sindicatelor Independente din Portugalia ), ocazie cu 

care s-au discutat posibilitatile concrete de colaborare intre CSN MERIDIAN si USI.  SNQT este o federatie 

sindicala care reprezinta lucratorii din banci. La nivel national aceasta este afiliata la Uniunea Sindicatelor 

Independente din Portugalia . USI la randul sau este afiliata la Confederatia Europeana a Sindicatelor 

Independente, fapt ce in comparatie cu CSN MERIDIAN, ii confera statutul de confederatie sindicala 

corespondenta pentru Portugalia, CSN MERIDIAN fiind si ea afiliata la aceeasi confederatie sindicala de 

dimensiune europeana. Presedintele Dr. Afonso Piers Diz a invitat un reprezentat al confederatiei noastre sa 

participe la consultarile legate de lansarea unui program pilot transeuropean pentru formarea profesionala 

continua a adultilor, in special a persoanelor fara ocupatie care au iesit din sistemul de protectie sociala. 

Discutiile au evoluat insa, cu aceasta ocazie fiind tratate si unele aspecte privind o posibila colaborare 

viitoare intre cele doua organizatii pe baza unui program de lucru care ar trebui sa fie stabilit, cu aprobarea 

organelor de conducere confederale, de catre departamentele de relatii internationale ale celor doua 

organizatii. Posibilitatea de colaborare a federatiilor omologe din ramura transporturi ( transporturi feroviare 

) a fost privita ca fiind una realista in conditiile in care colegii portughezi au trecut prin aceeasi perioada de 

tranzitie ca si lucratorii feroviari romani. Experienta acestora ar putea fi exploatata in cadrul unor seminarii 

in care cele mai bune practici din Portugalia sa fie expuse sindicalistilor din Romania. De asemenea si 

posibilitatea organizarii unor schimburi de experienta a fost luata in considerare in situatia in care relatiile 

dintre organizatiile noastre se vor consolida.  

14-16 martie 2007, Bucuresti, Hotel IBIS Uniunea Europeana a Grefierilor, organizatie la care Federatia 

Nationala Sindicala JUSTITIA din Romania este afiliata, impreuna cu, Confederatia Sindicala Nationala 

MERIDIAN, a  organizat atelierul international cu tema: „ Calitate si eficienta in organizarea sistemelor 

juridice din statele membre ale Consiliului Europei. Contributia grefierilor ”Evenimentul a reprezentat o 

premiera in ceea ce priveste temele abordate de sindicatele din Romania, subiectele de discutie dezvoltate in 

cadrul acestui atelier fiind de o reala complexitate si de un interes major nu doar pentru personalul auxiliar 



din justitie, ci si pentru intreaga societate romaneasca. Au participat reprezentanti din Italia, Franta, 

Germania, Danemarca, Suedia, Bosnia-Hertegovina, Estonia,Lituania.Presedintele E.U.R. domnul Gabrielle 

Guarda, in cuvantul de deschidere a aratat ca a ales Romania pentru desfasurarea lucrarilor simpozionului, 

ca o apreciere a bunelor  relatii dintre organizatia europeana pe care o reprezinta  si Federatia Nationala 

Sindicala JUSTITIA din Romania. Scopul principal al acestui atelier a fost atat punerea in discutie a 

provocarilor ce revin sistemelor juridice dim tarile membre ale Consiliului Europei, in contextul 

reglementarilor europene, cuprinse in documentele elaborate de catre Comisia Europeana pentru Eficienta in 

Justitie, cat si prezentarea bunelor practici europene cu privire la reconsiderarea pozitiei grefierului in 

eficientizarea proceselor judiciare. Principalele subiecte de discutie, au avut ca piloni,  doua documente care 

au fost elaborate de CEPEJ in cadrul unor intalniri plenare ce s-au reunit la Strasbourg, si anume :  

• “ Compendiu de bune practici privitoare la managementul procedurilor judecatoresti “ 

• “ Lista indicatorilor privind analiza duratei procedurilor in sistemul juridic ” 

Caracterul tehnic al documentelor analizate nu a impiedicat totusi, si discutarea unor subiecte 

complementare care, in definitiv, au o influienta majora in indeplinirea obiectivelor izvorate din activitatea 

Comisiei Europene pentru Eficienta in Justitie. Astfel, in contextul dezbaterilor care au urmat prezentarii 

generale a sistemelor de justitie din statele membre ale Consiliului Europei, problema salarizarii si a 

conditiilor de viata si de munca a persoanelor care participa la infaptuirea actului de justitie, a reaparut ca 

fiind una dintre axele principale ale politicilor care ar trebui sa fie elaborate in scopul imbunatatirii calitatii 

si eficientei sistemelor de justitie.  

Din expunerile facute de catre participantii straini a reiesit faptul ca in Europa, grefierilor li se atribuie 

sarcini sporite pe intregul parcurs al unui proces juridic, incepand cu consultanta juridica primara si pana la 

transmiterea hotararilor instantelor de judecata. 

Interventiile reprezentantilor grefierilor din Romania, au scos in evidenta aspecte care afecteaza eficienta 

activitatii acestora si anume numarul mare de dosare care revin instantelor, conditiile necorespunzatoare de 

lucru, salariile mici in raport cu responsabilitatile ce le au. 

Ca o cerinta esentiala care  s-a conturat, a fost  aceea de redefinire a categoriei grefierilor in ansamblul 

sistemului judiciar din Romania si anume schimbarea sintagmei de „ personal auxiliar ”si reconsiderarea 

muncii acestora in contextul europen actual si de perspectiva. 

Pe parcusul celor doua zile de dezbateri au participat la lucrari doamna Monica Macovei ministrul justitiei, 

domnul Sergiu Andon presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, domnul Cristi Danielet, 



reprezentantul Romaniei in CEPEJ; domnul procuror  Alin Georgescu, din partea Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Reprezentantii tarilor europene prezenti la atelier s-au intalnit la Palatul Parlamentului cu domnul Valer 

Dorneanu vicepresedinte al Camerei Deputatilor si cu domnul Doru Ioan Taracila senator in Senatul 

Romaniei, cu care prilej s-a pus accent pe calitatea profesionala pe care trebuie sa o aiba un grefier, 

contributia lui la cresterea prestigiului justitiei in randul opiniei publice. 

In partea a doua a lucrarilor, s-a stabilit data Congresului Uniunii Europene a Grefierilor si anume 29-

31august 2007, care se va desfasura la Stockholm in Suedia, data la care Federatia Nationala Sindicala 

JUSTITIA va deveni membru cu drepturi depline a E.U.R. 

Evenimentul s-a bucurat de o prezenta numeroasa pe intreaga perioada de desfasurare, aproximativ 65 de 

persoane participand activ in cadrul discutiilor initiate. In acelasi timp, s-a constat si un interes destul de 

mare din partea reprezentantilor mass media, fapt ce s-a regasit in stirile zilnice ale unor televiziuni 

importante si ale unor agentii de presa de prestigiu.  

9 ianuarie 2007, Sediul Confederatiei Europene a Sindicatelor Independente din Bruxelles ( CESI ), 

Belgia: Directorul Departamentului de Relatii Internationale al CSN MERIDIAN, Dl. Fornea Dumitru, a 

avut o intrevedere cu Dl. Helmut Mullers, Secretarul General al CESI.   

1 ianuarie 2007, Bruxelles, Belgia, Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN este incepand cu data de 

1 ianuarie 2007, membra cu drepturi depline a Confederatiei Europene a Sindicatelor 

Independente, structura sindicala organizata la nivel european cu sediul la Bruxelles. Confederatia Sindicala 

Nationala MERIDIAN este incepand cu data de 1 ianuarie 2007, membra cu drepturi depline a 

Confederatiei Europene a Sindicatelor Independente, structura sindicala organizata la nivel european cu 

sediul la Bruxelles.  

 

 


