A cincea sesiune ordinara a Comisiei de Dialog Social a MDLPL
Luni 25.02.08 a avut loc a cincea sesiune de
lucru ordinarã a Comisiei de Dialog Social a
MDLPL. Presedinte de sedintã a fost dna
Constanta Panã, Secretar de Stat Adjunct
MDLPL, conform mandatului primit de la dl
Horia Irima Presedintele numit al CDS.
În numele Presedintelui CDS al Conducerii MDLPL
si al sãu personal dna C.Panã a multumit
reprezentantilor confederatiilor pentru prezentã
si
pentru
interesul
acordat
activitãtii
ministerului.
Sedinta a avut pe ordinea de zi urmãtoarele teme:
•

avizarea a douã proiecte de acte normative
Ordonantã de Urgentã pentru modificarea si completarea Legii
Locuintei 114/1996 promovata de DGPN
Proiectul de Hotãrâre de Guvern pentru modificarea Anexei 2/292la
HG 1573/2004pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de
sãli de sport derulat prin intermediul CNI.

Ca urmare a dezbaterilor în plenul sesiunii, DGPN, directia initiatoare, a decis
operarea unor corectii si corelatii la proiectul de act normativ referitor la legea
114/1996 cu alte acte normative în materie.
Experienta MDLPL si problematica deosebit de complexã pe care urmeazã sã o gestioneze
atât cu privire la dezvoltarea localã si regionalã si la administrarea spatiului comunitar ar
putea fi de mare folos pentru programele si strategiile partenerilor sociali.
La propunerea dlui Ioan Homos-CNS CARTEL ALFA va fi analizatã posibiltatea de a se
organiza evenimente de informare pentru consultare privind:
o
o
o

o

programele nationale.
aspectele economice si legislative impuse de aceastã activitate
dezbaterea privind modul de organizare al sub-comisiilor din cadrul CDS al
MDLPL.
La acest punct s-a convenit cã în maximum douã sãptãmâni vor fi finalizate
listele cu numele reprezentantilor confederatiilor desemnati pentru a face
parte din fiecare sub-comisie.
diverse

Pe marginea prezentãrilor si argumentãrilor de sustinere prezentate de expertii MDLP au
fost discutate de cãtre partenerii sociali mai multe aspecte cum ar fi:

o
o
o
o

impactul social al politicilor privind construirea de locuinte sociale
modalitãtile de evaluare a oportunitãtilor de investitii
cadrul si eficienta cooperãrii dintre autoritãtile locale si institutiile ce
deruleazã programe nationale
impactul schimbãrilor reglementãrilor în constructii pe parcursul
efectuãrii unor lucrãri de investitii de valori mari.

Ca urmare a prezentãrilor fãcute de expertii MDLPL la aceastã sesiune, Partenerii Sociali
au propus realizarea unor sesiuni de informare pentru consultare care sã permitã mai buna
cunoastere a programelor mari implementate de MDLPL.
Dna Constanta Panã, Secretar General Adjunct care a primit mandat de presedinte de
sedintã de la dl. Horia Irimia, SS în cadrul MDLPL, Presedintele CDS a MDLPL a apreciat în
încheierea lucrãrilor interesul si responsabilizarea pe care le atestã contributia
reprezentantilor confederatiilor sindicale si patronale la lucrãrile fiecãrei sesiuni a
comisiei.
„Suntem convinsi cã acest parteneriat va avea un rol din ce în ce mai mare si de aceea ne
exprimãm interesul de a organiza orice tip de actiuni de informare vor fi necesare pentru
a creste gradul de implicare a partenerilor sociali nu doar în procesul legislativ, ci în
definirea politicilor si obiectivelor activitãtii MDLPL” a spus C. Panã.
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Parteneriatul Social trebuie sã devinã un cadru de consultare dar si un mijloc de
asigurare a informãrii la zi.
Partenerii Sociali sustin initiativa unui parteneriat strategic pentru informare si
consultare, pentru transparentã decizionalã în domeniul dezvoltãrii si locuirii ca
urmare a importantei acestor domenii si a necesitãtii acute privind cresterea gradului
de întelegere a obiectivelor guvernãrii si a politicilor europene.
În scrisoarea transmisã astãzi, 13.02.08, dlui László Borbély, Ministrul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice si Locuintelor, de cãtre conducerea PATRONATULUI ROMÂN se spune:
„Constatãm cã DIALOGUL cu Partenerii Sociali este o componentã majorã a activitãtii de
fundamentare în domeniul strategiilor si programelor pe care ministerul le gestioneazã si
nu doar o practicã impusã de lege.”
În continuare autorii mesajului afirmã:
„Sustinem initiativa formulatã de Comisia de Dialog Social a MDLPL de a organiza pe lângã
sesiunile curente de avizare, o serie de întâlniri de informare-consultare pe teme de
interes, reprezentând preocupãri majore atât ale UE cât si ale guvernului României
precum si ale fiecãrei confederatii patronale reprezentative la nivel national”

„Salutãm cu interes propunerea privind constituirea unui forum de dialog pe teme
strategice cu comunitatea de afaceri si mediul academic, cu atât mai mult cu cât oamenii
de afaceri se confruntã cu probleme majore”
„Tinând cont de cele sus mentionate, vã propunem ca în perioada imediat urmãtoare sã
realizãm o serie de consultãri în zone în care confederatia noastrã are filiale bine
constituite astfel încât sã devenim unul din partenerii alãturi de care sã fie lansate aceste
consultãri”
„Sunt convins cã în contextul unor astfel de consultãri regionale vor apãrea o multitudine
de solutii, propuneri, teme de analizã, etc” spune Gh Naghiu, Presedintele PR, în
încheierea mesajului sãu adresat dlui László Borbély, Ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice si Locuintelor în numele Confederatiei patronale pe care o conduce.

