„Infrastructura nu e doar o investiţie pentru dezvoltare, ci o investiţie în
încredere”
Iulian Matache, Preşedinte CDS, MDRL
Comisia de Dialog Social a MDRL şi-a reînceput activitatea. Prima sesiune de
lucru ordinară a Comisiei, care a avut loc astăzi 1 septembrie 2009 a pus în discuţie 4
proiecte de acte normative. Proiectele de acte normative iniţiate de MDRL vizează
domenii ca : dezvoltarea infrastructurii, asistenţa pentru populaţia afectată de calamităţi
naturale şi măsuri de încurajare a tinerilor.
Dezbaterea pe marginea
proiectelor de acte normative supuse
consultării, a creat cadrul necesar
pentru discuţii privind găsirea de
soluţii
pentru
continuarea
programelor de acest tip, găsirea
modalităţilor de finanţare a acestora.
Pentru
toate
programele
reglementate de proiectele de acte
normative discutate în şedinţa de azi,
finanţarea se face de la bugetul
statului şi din fonduri europene
pentru pre-aderare.
În intervenţiile lor, reprezentanţii partenerilor sociali au arătat că fiecare dintre
aceste programe contribuie semnificativ la o dezvoltare a zonelor în care se
implementează măsurile respective, dar că este nevoie ca mult mai multe obiective de
acest fel să fie puse la dispoziţia grupurilor interesate, fie că este vorba despre tineri, fie
că este vorba despre cetăţeni din comunităţi urbane şi rurale, sau zone afectate de
calamităţi.
Un punct de vedere comun exprimat de toţi vorbitorii a fost acela că partenerii
sociali pot şi trebuie să coopereze în cadrul creat de Comisia de Dialog Social, de C.E.S.,
în scopul realizării unor astfel de obiective, dar şi pentru garantarea bunei funcţionări şi
întreţinerii acestor obiective de către
autorităţile locale.
Vorbind despre continuitatea în
derularea de proiecte dedicate dezvoltării
infrastructurii şi comunităţilor locale, fapt
datorat unui comportament responsabil
dovedit de fiecare ministru care a avut de
gestionat acest domeniu şi de întregul corp
profesional din instituţie, domnul Iulian
Matache, Preşedintele CDS, a spus :
„România are nevoie de un intens
program de dezvoltare a infrastructurii

atât în mediul rural cât şi în mediul urban ca să poată fi o destinaţie pentru proiecte şi
iniţiative de afaceri. Infrastructura nu e doar o investiţie pentru dezvoltare, ci o investiţie
în încredere.
În acest demers relaţia cu partenerii sociali nu este una menită doar să asigure
transparenţa decizională, ci una de parteneriat pe baza căruia să fie asigurată
fundamentarea programului de acţiune şi evaluat impactul real.
Desigur investiţiile necesare sunt foarte mari şi practic mai avem nevoie de ani
buni pentru finalizarea acestui obiectiv în România şi noi ştim ca statul singur ar avea
mari dificultăţi în a acoperi integral aceste nevoi, dar participarea consistentă a statului
în finanţarea acestui demers înseamnă nu doar sume nete de bani, ci un angajament
menit să încurajeze investiţiile şi angajamentele companiilor.”
La punctul „Diverse”, din perspective diferite partenerii sociali şi-au exprimat pe
de o parte interesul şi aprecierea cu privire la consecvenţa şi profesionalismul MDRL şi
pe de altă parte au cerut să fie prezentate grafice de derulare ale programelor care se află
deja în desfăşurare, precum şi cele mai importante concepte, proiecţii, strategii de
dezvoltare regională durabilă, care se află la baza politicilor pregătite sau aplicate deja de
MDRL pentru perioada următoare.
În acest cadru Ion Radu, CSN Meridian a spus că „propunerea doamnei
Carmen Dumitriu, Director DRPDS, mi se pare extraordinar de bună pentru o şedinţă
comună cu partenerii sociali şi Ministerul Finanţelor. Dacă dl. Narvick, care a fost de la
începuturi nu realizează exact care sunt rezultatele programelor, restul confederaţiilor
cunosc cu atât mai puţin ce aţi făcut. Dumneavoastră trebuie să vă vindeţi marfa, aveţi
posibilitatea să prezentaţi programele şi proiectele realizate într-o broşură. Puteţi
prezenta programele într-o şedinţă de dialog social, chiar să invitaţi şi alte ministere”.
Domnul Narvick Alexiu (Patronatul Român) : „Am urmărit îndeaproape problema
locuinţelor, dar am vrea şi noi să ştim despre toate programele acestea, cum s-au
derulat, cu ce rezultate şi ce se propune în viitor. Ce planuri aveţi ?”. Sergiu Stan
(CONPIROM) : „Mi se pare rezonabil ca în viitor să existe un parteneriat între MDRL
şi Ministerul de Finanţe care să asigure condiţiile acceptabile pentru tineri, astfel încât
aceştia să poată achiziţiona o casă după 5 ani.”

