Mobilizare pentru proteste la Termocentrala Ișalnița
Categorie: Actualitate Publicat: Vineri, 17 Septembrie 2021 10:39 Scris de Tudor Marcu
Accesări: 420
Angajații Termocentralei Ișalnița din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor să
participe la proteste, săptămână viitoare, alături de colegii din județul Gorj, după ce au
depistat că legea în baza căreia se pot pensiona mai devreme nu îi ajută în realitate,
casele de pensii respingând dosarele de pensionare.

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, a stat de vorbă cu oamenii
despre această situație, ajungându-se la concluzia că doar prin noi forme de protest ar
determina Guvernul României să renunțe la acest „abuz”, cum îl numește sindicalistul.
„Am transmis același mesaj ca și colegilor din carierele miniere și sunt bucuros să văd
că oamenii înțeleg cât de important este pentru noi ca legea 197/2021 să fie deblocată
urgent! Sunt bucuros să văd că oamenii conștientizează ABUZUL pe care îl face
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Guvernul României, blocând aplicabilitatea legii pentru care noi am luptat atât de mult
timp! Vreau să fie clar pentru toți liderii de sindicat din C.E. Oltenia, că această campanie
este pentru a uni, ci nu pentru a dezbina! Am spus-o de multe ori și îmi asum public ceea
ce spun, faptul că nu am interesul să îmi fac sindicat și nici să instig oamenii împotriva
sindicatelor din care fac parte, iar colegii cu care am stat de vorbă vă pot confirma asta.
Mesajul cu care merg prin subunitățile companiei este un mesaj prin care îndemn la
UNITATE, LUPTĂ și DETERMINARE, ca împreună și indiferent de sindicatul din care
facem parte, să punem o presiune publică pe Guvernul României și să le cerem să
înceteze ABUZUL prin care țin blocată legea 197/2021”, a menționat Manu Tomescu, într-o
postare pe Facebook.
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