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“Dreptul la grevă – un drept garantat de legislaţia Uniunii Europene
şi de Constituţia României”

Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova a lua act cu privire la unele iniţiative administrative sau
politice prin care se încearcă influenţarea exercitării dreptului la grevă de către salariaţii unităţilor
bugetare.
Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova reaminteşte opiniei publice şi tuturor celor implicaţi în
conflictele de muncă declanşate între salariaţii şi conducerea instituţiilor bugetare, că DREPTUL LA
GREVĂ al cetăţenilor statului român este garantat atât de legislaţia Uniunii Europene, în care
România este ţară membră, cât şi de legislaţia naţională.
În conformitate cu Articolul 28 – Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă – din Charta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, „lucrătorii şi angajatorii sau organizaţiile lor au
dreptul, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene şi cu legislaţiile şi practicile naţionale, de a
negocia şi de a încheia convenţii colective la nivelurile corespunzătoare şi de a recurge, în caz de
conflicte de interese, la acţiuni colective pentru apărarea intereselor lor, inclusiv la grevă.”
În conformitate cu Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale, Articolul 43 – Dreptul la
grevă – din Constituţia României „salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor
profesionale, economice şi sociale”.
Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova face precizarea că, în conformitate cu legislaţia
românească în vigoare, „participarea salariaţilor la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi
constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe.” Totodată, „participarea la grevă sau
organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legale, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de
serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra
organizatorilor”.
Nu în ultimul rând, reamintim că legislaţia românească în vigoare prevede că „fapta persoanei
care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi
să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei, constituie contravenţie şi se
sanctionează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerată infracţiune.”
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Asociaţia Pro Drmocraţia Club Craiova face apel atât la conducătorii instituţiilor bugetare
locale subordonate Guvernului României, cât şi la liderii organizaţiilor sindicale locale să evite
orice abuz, care se poate constitui în contravenţie sau chiar în faptă penală, şi să manifeste respectul
cuvenit în legătură cu exercitarea dreptului la grevă al cetăţenilor români, în conformitate cu
legislaţia europeană şi naţională în vigoare.
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