Prefectul Anton Rohian si mai multi parlamentari au participat la sedinta Comisiei de dialog social
Sâmbătă, 13 Februarie 2016 12:11 -

Vineri, 12 februarie, la initiativa Institutiei Prefectului Maramures, la Palatul Administrativ a avut
loc o noua intalnire a Comisiei de dialog social, la care au fost invitati sa participe si
parlamentarii maramureseni.

Au fost prezenti, din partea sindicatelor: Florin Hossu, liderul Cartel Alfa, Liviu Pop,
presedintele Sindicatului din Administratia Publica Locala, Marcel Giurge, liderul BNS, Mariana
Nuszer-Tinta, consilier juridic SLI MM, Constantin Cucosel, presedintele UGIR, Filiala
Maramures. Dintre parlamentari, au fost prezenti senatorul Liviu Titus Pasca, deputatii Florin
Tataru si Mircea Dolha, reprezentanti ai deputatului Calin Matei si senatorului Liviu Marian Pop.

Reprezentantii sindicatelor au prezentat, pe rand, propunerile lor de modificari legislative, fie
ca privesc facilitatile acordate asistentilor personali si persoanelor cu handicap, fie ca privesc
pensionarea angajatilor din invatamant sau reducerea normei didactice, fie ca privesc situatia
fostilor lucratori din subteran si a fostilor angajati ai IPEG, fie ca se refera la cazul angajatilor
Postei Romane, care au dificultati in a-si lua concediu de odihna.

S-a mai adus in discutie problema contributiei catre stat a micilor agenti economici, dar si
aspecte care tin de reforma administratiei. Sindicalistii au solicitat ca astfel de intalniri cu
parlamentarii maramureseni sa aiba loc mai des, pentru ca modificarile legislative cerute de ei
sa ajunga mai usor in atentia Parlamentului.

Prefectul Anton Rohian a afirmat ca faptul ca s-a reusit aducerea parlamentarilor la intalnire
este un succes, pentru ca s-a mai incercat convocarea unor astfel de intruniri in trecut, fara
succes insa. Acesta a spus ca ar fi bine ca pe viitor ele sa mai aiba loc, insa tematica sa fie
stabilita clar, pe domenii, pentru ca problemele sa poata fi mai bine diseminate. El a anuntat ca
urmeaza sa convoace o intalnire cu primarii din judet pentru a discuta pe marginea Codului
fiscal. Ideea a pornit de la anumite nemultumiri existente in Borsa si in Dragomiresti vizavi de
taxele pe care populatia le are de platit.
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