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Ordinea de zi                          Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezoluţii Nr . 
crt. 

Data 
şedinţei 

CDS 
Punct propus Iniţiator  

1. 
 

Aspecte privind problemele 
salariale ale personalului 
Tesa din cadrul Spitalului 
de Psihiatrie Pădureni-
Grajduri 
subiect de interes 
local/național  

subiect propus de 
Confederația 
Sindica lă Națională  
Meridian – 
Sindicatul Tesa – 
Spitalul de  
Psihiatrie Pădureni 
Grajduri  
 

Informare Ministerul Muncii ș i Justiției Sociale/parlamentarii de Iaș i. 
Demersur i către Ministerul Sănătății pentru prezentarea revendicărilor 
membrilor Sindicatului Tesa – Spitalul de Psihiatrie Pădureni Grajduri:  
includerea întregului personal în gr ila de salar izare din sănătate, 
mărirea salariilor la nivelul grilei din anul 2022 pentru întreg personalul, 
revenirea la tichetele de masă, acordarea sporului pentru condiții de  
muncă pentru întreg personalul, asigurarea fondurilor  necesare pentru 
majorările salaria le de 25% de la 1 ianuarie 2019 din bugetul fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate (nu din venituri proprii, 
așa cum se prevede în prezent), acordarea și în anul 2019 a sporului de  

15% pentru personalul administrativ și medical care lucrează la 
calculator cel puțin 75% din programul normal de  lucru). 

2.  

19.04.2019    

Prezentarea situației 
dificile în care se află C.N. 
Poșta Română S.A. 

subiect de interes 
local/național 

subiect propus de 
Blocul Național 
Sindica l – filiala Iași 

Sindicatul 
Lucrătorilor Poștali 
din Iași  

Informare Ministerul Muncii ș i Justiției Sociale/parlamentarii de Iaș i. 
Demersur i către C.N. Poșta Română pentru transmiterea punctului de  
vedere al membrilor Sindicatului Lucrătorilor Poștali din Iași privind 

schimbările preconizate la nivelul funcț iilor de conducere din sucursala  
Iași.  

3.   Diverse – propuneri de 
modificare a Legii nr. 
187/2012 

subiect propus de 
Confederația 
Națională a 

Patronatului Român  

Informare Ministerul Muncii ș i Justiției Sociale/parlamentarii de Iaș i. 
Demersur i către Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 
187/2012 considerată neconstituțională și discriminatorie, astfel încât 

persoana juridică de drept privat să poată constitui o garanție 
gestionară în baza vechii legi nr. 22/1969, în prezent aceasta fiind 
aplicabilă numai pentru proprietatea publică. 

 
     


