
EXPUNERE DE MOTIVE

Prezential' proiect de lege constituie o recunoa^tere a roIului“jucat”de“sindi^tele^in 

Rom^ia dupa anul 1990, m consolidarea institutiilor statului de drept §i in protejarea intereselor 
legitime ale salariatilor din Romania. Acest proiect este sustinut §i de catre Uniunea Sindicatelor 

Libere din Invatamantul Preuniversitar din Ia§i, dar §i de catre alte sindicate din tara.
Ziua de 7 septembrie nu a fost intamplator aleasa, ea este legata de un eveniment care s-a 

petrecut acum 20 de ani in municipiul Ia§i. Atunci liderul de sindicat de la Tepro a fost asasinat 
de catre criminali angajati de patronul fabricii - Frantisek Priplata. Motivul lichidarii fizice era 

reprezentat de opozitia pe care o manifesta fata de patronul ceh in intentiile acestuia de 

distrugere a fabricii.

Virgil Sahleanu s-a nascut la data de 9 ianuarie 1946 in satul Cacica, judetul Suceava. A 

absolvit cursurile Liceului "§tefan cel Mare" din Suceava si apoi pe cele ale Facultatii de 

Mecanica din cadml Institutului Politehnic din Iasi, sectia motoare termice, ob^inand califlcarea 

de inginer mecanic. Virgil Sahleanu era tata a trei copii.

A fost repartizat ca inginer la Uzina Mecanica Suceava. A fost transferal apoi ca inginer 
la SC TEPRO SA Ia§i - cea mai rriare uzina de tevi sudate din lume pana in 1989 (fosta Uzina 

Metalurgica din Ia§i ^i actualmente SC Arcelor Mittal Iasi). In timp, in anul 1986, el a devenit 
inginer $ef la Sectia scularie-confectii metalice.

In perioada 1991-1994 a fost membru in Biroul Permanent al Comitetului Executiv Ia?i al 
PRM. Prin decizia nr. 69/27.02.1995, directorul general al S.C. Tepro modifica unilateral 
contractul individual de munca, destituindu-1 din functia de inginer sef si transferandu-1 ca 

inginer la Serviciul prognoza, strategic §i marketing. Sahleanu isi cere drepturile in justitie si prin 

decizia civila nr. 1575/14.02.1996 a .Tudecatoriei Iasi, se dispune reintegrarea contestatarului pe 

acelasi post cu plata despagubirilor pana la acea data.

Pentru a evita reintegrarea acestuia pe post, prin decizia m-. 405/21.07.1995, directorul 
general ii desface abuziv contractul de munca, concediindu-1, desi procesul se afla pe rol. Decizia 

civila nr. 1403/11.03.1996 a Tribunalului Ia§i reconfinna hotararea Judecatoriei. Prin decizia nr.



63/24.01.1997 a Cui4ii de Apel la^i, hotararea de a fi reangajat pe funcfie cu plata despagubiriior 

devine defmitiva si irevocabila, iar din 17 martie 1997 este investita cu titlu executor.

In anul 1998 SC TEPRO SA a fost privatizata de catre stat, fiind cumparata catre firma 

ceha Zelezamy Veseli ("Fierarii Veseli"). In ianuarie 1999, patronatul a hotarat concedierea a 

peste o mie de salariati.

In data de 12 febniarie 1999, Virgil Sahleanu a fost ales ca presedinte al Sindicatului 

Liber TEPRO Ia§i de catre Adunarea Generala Extraordinara a sindicatului. in paralel, a fost ^i 
membi-u al Biroului Executiv Uniunea Sindicala Teritoriala “Cartel Alfa” din Iasi. Trei zile mai 

tarziu, Sindicatul TEPRO Iasi a declansat un conflict de munca, acuzand concedierea a 1.278 de 

salariati ?i privatizarea frauduloasa a SC TEPRO SA de catre SC Zelezarny Veseli din Cehia. Ca 

urmare a acestor evenimente, prin decizia nr. 307/18.02.1999, Virgil Sahleanu a fost concediat 
de catre Administratia SC TEPRO Iasi.

Desi concediat, el §i-a continuat activitatea sindicala in afara intreprinderii, cu sprijinul 
FNS METAROM, el reusind sa anuleze in justitie concedierea celor 1.278 salariati §i in acela§i 
timp intervenind la autoritatile de stat pentru anularea contractului de privatizare care a 

transformat o firma profitabila intr-iuia faliinentara. A organizat mai multe greve §i miscari de 

protest la adresa investitomlui ceh Zelezamy Veseli, pe care il acuza ca vrea sa falimenteze 

fabrica.

Virgil Sahleanu a lost amenintat cu inoartea in aceasta perioada, i s-au intentat trei 
procese de catre administratia SC TEPRO SA, el ripostand prin efectuarea demersurilor pentru 

judecarea proceselor la Curtea Europeana de la Strasbourg. S-a pensionat la 1 martie 2000, cand 

a cumulat vechimea minima cu sporuri, de pensionare.

In dimineata zilei de 7 septembrie 2000, in jurul orei 8, Sahleanu urma sa se prezinte la 

tribunal pentru a fi de fata la procesele ce-i fusesera intentate, dar in timp ce acesta a ie^it din 

locuinta sa, a fost atacat in scara blocului de catre doi indivizi (loan Tofan §i Claudiu Bahna) 
care 1-au ucis cu trei lovituri de cutit, oricare dintre lovituri putandu-i provoca moartea. Victima 

a fost dusa imediat la Spitalul de Urgenta din Ia?i, dar nu a putut fi salvata. Asasinii au fost 
arestati doua zile mai tarziu, iar ulterior §i alti sapte complici.



Vestea asasinarii lidemlui sindical a declansat demonstra|ii proteste pe strazile ora?ului 
Iasi, numeroase sindicate din Romania solidarizandu-se. A fost condus pe ultimul drum de peste 

5.000 oameni.

Virgil Sahleanu poate fi considerat un simbol al ideii de datorie §i sacrificiu deoarece in 

ciuda dificultatilor, amenintarilor §i intimidarilor nu a facut niciun pas in spate pentru a salva 

fabrica §i colegii de la soarta pe care au avut-o sute de uzine din Romania. Este incontestabil ca 

Tepro exista ast^i doar datorita acestui Om care a ridicat semantica conceptului de sindicat la 

valori nemaiintalnite pana in anul 2000. El se poate constitui intr-un exemplu pentru toate 

generatiile de lideri de sindicat din aceasta tara.

Prin uimai'e, ziua de 7 septembrie, trebuie sa fie asociata cu valorile supreme ale 

activitatii sindicatelor opozabile statului de drept, precum §i cu importanta semnificativa a 

organizatiilor sindicale in contextul ocrotirii drepturilor §i intereselor legitime ale lucratorilor 
intr-o societate democratica.
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