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de Grigore Vieru

Cu vorba-mi strâmbă și pripită
Eu știu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat și grai și pită
Și-ai năvălit pe-al meu pământ.
În vremea putredă și goală
Pe mine, frate, cum să-ți spun,
Pe mine m-au mințit la școală
Că-mi ești dușman, nu frate bun.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci frați de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot și prea târziu,
Mi-e dor de voi și vă sărut.
Credeam că un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluțit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga –
Ce tare, Doamne-am fost mințit!
Cu pocăință nesfârșită
Mă rog iubitului Isus
Să-mi ierte vorba rătăcită
Ce despre tine, frate, am spus.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci frați de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot și prea târziu,
Mi-e dor de voi și vă sărut.
Aflând că frate-mi ești, odată
Scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc și arestată
Și dusă-n ocnă la Sibiri.
Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimii
Ocnașii scot și astăzi sare
Și nu mai dau de fundul ei.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci frați de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot și prea târziu,
Mi-e dor de voi și vă sărut.

EDITORIAL
PRIMA mare sărbătoare a Centenarului a avut loc. La 27 martie, românii au sărbătorit unirea Basarabiei cu România. De fapt în 27 martie 1918, Basarabia a revenit la țara mamă după 106 ani de despărțire
forțată.
În 1812, Rusia și Turcia, prin pacea de la București, stranie și ironică situație, au hotărât cedarea Basarabiei Rusiei.
Au urmat 106 ani de rusificare a Basarabiei. Românii au fost în
număr mare deportați în Siberia, limba oficială a devenit limba rusă,
drepturile românilor de a-și folosi limba și obiceiurile au fost limitate.
106 ani copiii românilor au fost
învățați că ei nu sunt români, ci
moldoveni, că limba lor nu este
limba română, ci limba moldovenească.
Cu toate acestea, în mod miraculos, nimic nu a putut să facă
ca românii să-și uite originile,
să reziste opresiunii și să lupte
pentru revenirea în hotarele firești ale patriei mame România.
Sfatul țării din Basarabia,
formată din patrioți înflăcărați,
a hotărât unirea Basarabiei cu
România.
La 27 martie 1918, românii din
Basarabia au deschis, prin actul
declarației de unire, dând dovadă de sacrificiu și patriotism,
drumul spre Marea Unire.
© historia.ro

Scrisoare
din Basarabia

După 100 de ani de la acel
măreț eveniment, la Târgu
Neamț, cu emoție și bucurie
în suflete, o delegație a CSDR
invitată de Sindicatul Liber al
Lucratorilor din Învățământ și
Cercetare Științifică Neamț a
participat la o întâlnire de suflet cu copii și profesori veniți
din Basarabia pentru a sărbătorii, alături de frații din România, Unirea Basarabiei cu România.
Au fost momente unice, pline de emoție, entuziast manifestate și sincer exprimate.
continuare în pag. 3 ê
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Reuniunile UCESIF şi AICESIS

ÎN 6 – 9 martie 2018 s-au desfășurat la Abidjan –
Coasta de Fildeș reuniunile Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare ale Statelor și
Guvernelor Membre ale Francofoniei (UCESIF) și ale
Asociației Internationale a Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS). Din partea
CSDR au participat domnii: Iacob Baciu – președintele Consiliului Economic și Social (CES), președinte
UCESIF și AICESIS, Radu Dumitru Maximilian Minea
– membru CES și Adrian Marin – raportor general
AICESIS. Pe lângă aceștia, din partea CES România
au mai participat: dna Eugenia Ștefănescu – director
Direcția Relații Internaționale a CES, dl Liviu Apostoiu – vicepreședinte CES din partea sindicatelor, dl
Dragoș Mihalache - vicepreședinte CES din partea
patronatelor și dl Dragoș Mihai - membru CES din
partea societății civile.

În ziua de 7 martie s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al UCESIF, în cadrul căreia
s-au dezbătut probleme și s-au luat hotărâri referitoare la activitatea curentă a organizației, îndeplinirea obiectivelor stabilite la reuniunea anterioară,
prezentarea situației financiare, stabilirea priorităților
pentru perioada următoare, stabilirea datei și locului
de desfășurare a următoarei reuniuni.

În ziua de 8 martie s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al AICESIS, care a luat în discuție următoarele: stabilirea temelor de discuție pentru
perioada următoare, prezentarea situației financiare,
întărirea parteneriatului cu OIM și ECOSOC, crearea
de noi Consilii Economice și Sociale și atragerea de
noi membri, politica de comunicare a organizației,
agenda pe anul 2018, școala de vară a anului 2018,
stabilirea locului și datei Adunării Generale.

În ziua de 9 martie s-a desfășurat Atelierul de lucru
al AICESIS, cu tema „Revoluția digitală”. În cadrul
prezentării făcute s-a solicitat ca în cadrul discuțiilor
să se pună accent pe identificarea bunelor practici.
Cele patru sesiuni de lucru au fost următoarele:
§§efectele revoluției digitale asupra viitorului muncii
și a muncii decente;
§§guvernare și rolul partenerilor sociali;
§§cum să protejăm drepturile și să asigurăm securitatea lucrătorilor;
§§revoluția digitală și impactul ei asupra inegalității
sociale și economice.
Prezentările au fost făcute de raportori din următoarele țări: Franța, Spania, Benin, Brazilia, Senegal,
Olanda, Rusia, China, Coasta de Fildeș și Maroc. De
asemenea a fost făcută o prezentare și de către OIM.

La finalul discuțiilor s-a făcut un mic rezumat, urmând ca raportorul general să întocmească un proiect de raport, care să fie prezentat la ședința Adunării Generale din luna septembrie. n
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Ca de obicei, copiii de dincoace și dincolo de
Prut, cu inocența specifică vârstei, au exprimat prin
dans și cântec bucuria și speranța regăsirii originilor.
Au vorbit și cântat în limba lor românească înnobilată cu dulcele accent moldovenesc.

Profesorii din Basarabia și Neamț au prezentat, în
cadrul unui seminar dedicat unirii, o amplă și completă istorie a evenimentelor premergătoare evenimentului, desfășurate în timpul acestuia și urmările,
unele fericite dar, din păcate, și unele nefericite, ce
au marcat destinele participanților și artizanilor unirii.

A fost bucurie, emoție și lacrimi.
Oare de ce mulți dintre români sunt triști și atunci
când ar trebui să fie veseli?
De ce suntem un popor încă fatalist și nefiresc de
trist?
De ce oare mulți străini, unii chiar aliați politic și
militar, ne tratează cu superioritatea celui care mai
adesea ne hotărăsc destinul fără să ne consulte?
Din păcate nu știu răspunsul.
Dar ceea ce știu este că ne lipsesc acei conducători care să-și iubească cu adevărat neamul și țara.
Care să fie în stare să se sacrifice pentru români și
România. Cărora să le fie unic crez binele românilor
și al României. Care, atunci când își asumă rolul de
conducători, să uite de ei și să aibă în minte doar pe
cei care îi reprezintă, poporul român și România.
În urmă cu 100 de ani am avut astfel de conducători. Ei au făcut posibilă renașterea poporului român
și au impus să fim recunoscuți ca neam și țară.
Ce s-a întâmplat cu acei viteji patrioți? Cum i-am
cinstit, prețuit, cum le-am apărat memoria și cum
ne-am manifestat recunoștința?
Mulți dintre ei au murit în temnițe. Cei care au
scăpat au fost umiliți și batjocoriți, culmea în numele
dreptății și a egalității, în numele poporului suveran.
Ani la rând ne-au fost spălate creierele, am fost
mințiți și manipulați.
Nu am rezistat și iată unde am ajuns. Trebuie să
recunoaștem că în aceste circumstanțe este greu să
găsești un conducător bun.
Cei care au făcut unirea au rezistat sute de ani și
nu și-au uitat menirea. Noi, se pare, nu am rezistat.
Suntem în anul Centenarului. Suntem în săptămâna luminată sau sărbătorim Paștele. Suntem încă
aici într-o Românie incompletă, confuză și prea puțin
iubită.
Dar cu toate acestea încă ne mai putem îmbrățișa
frații, încă ne cinstim neamul și țara. Poate nu cum
ar trebui dar speranța încă există. Să credem în ea și
să devenim mai buni.
La mulți ani România! La mulți ani români de orice
națiune ați fi și oriunde v-ați afla!
Hristos a înviat! n
Ioan-Leon Naroși,
Consilier pe probleme de educație și formare
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NOUTĂȚI LEGISLATIVE
DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 82: Decizie
din 20.11.2017. (M.Of. 1720/23.02.2018)
REPUBLICAREA LEGII 35/1997: Lege privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului.
(M.Of. 181/27.02.2018)
DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 753: Decizie din 23.11.2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18, alin. 1 din OG
nr. 37/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. (M.Of. 184/28.02.2018)
OUG 8/2018: Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății.
(M.Of. 190/01.03.2018)
DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 90/2017: Decizie din 04.12.2017.
(M.Of. 191/01.03.2018)
HG 69/2018: Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
(M.Of. 203/08.03.2018)
DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 838: Decizie din 14.12.2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44, alin. 2 din Codul
de procedură civilă și ale art. 251, alin. 3 din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii. (M.Of. 219/12.03.2018)

HG 80/2018: Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de
muncă. (M.Of. 224/13.03.2018)
OUG 15/2018: Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(M.Of. 225/13.03.2018)
LEGEA 64/2018: Lege pentru completarea alin. 1 al
art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
(M.Of. 226/13.03.2018)
OUG 18/2018: Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(M.Of. 260/23.03.2018)
HG 132/2018: Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului
național al calificărilor. (M.Of. 273/28.03.2018)
LEGEA 79/2018: Lege privind aprbarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(M.Of. 267/28.03.2018)
LEGEA 78/2018: Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume
reprezentând venituri de natură salarială.
(M.Of. 276/28.03.2018) n

�TIRI
În luna martie au avut loc
cinci întâlniri ale Plenului CES

ÎNTÂLNIRILE săptămânale ale CES-ului, desfășurate în luna martie, au avut pe agendă un număr de
26 teme de discuție.
Au fost dezbătute pentru avizare acte normative:
legi, ordonanțe ale guvernului, hotărâri de guvern.
Informații cu privire la actele normative discutate
și avizate găsiți pe site-ul CES-ului www.ces.ro n
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Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului
informativ în rândul membrilor dumneavoastră
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3,
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax:
021.313.2010, E-mail: buletin@csdr.ro.

