SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR SED LEX
___________________________________________________________________________________________________

Afiliat la Federaţia Poliţiştilor SED LEX
ADEZIUNE
Subsemnatul(a) ____________________________________, C.N.P. ____________________,
domiciliat(ă) în_____________________________________________________________________,
str. ______________________________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap.____, judeţ___________________________, telefon ___________________________,
e-mail ______________________________________________, încadrat şi salarizat de către
_______________________________________________, prin prezenta ader la Sindicatul Naţional al
Poliţiştilor Sed Lex, sunt de acord să plătesc cotizaţia prin reţinerea acesteia pe ștatul de plată şi
totodată să îmi fie prelucrate datele cu caracter personal în cadrul Sindicatului.
Totodată împuternicesc conducerea sindicatului, ca în baza prevederilor art. 28, alin. 1 şi
2 din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social, să mă reprezinte în toate acţiunile întreprinse în
justiţie de către sindicat.
Semnătura_____________________

Data___________________

AVANTAJELE membrilor de sindicat:
 autonomia filialelor şi grupelor sindicale teritoriale;
 fondurile provenite din cotizaţiile poliţiştilor, din donaţii, sponsorizări etc. rămân la dispoziţia filialelor
sindicale, constituite la nivelul unităţilor judeţene de poliţie şi sectoarelor mun. Bucureşti;
 hotărârea privind cheltuirea banilor (pentru ajutoare, activităţi de socializare, acţiuni în instanţă etc.) aparţine
poliţiştilor membrii de sindicat din organizaţia locală;
 beneficiază de asistenţă juridică gratuită pentru probleme profesionale;
 reprezentarea gratuită în faţa oricăror instituţii ale statului;
 apărarea la orice nivel a drepturilor profesionale;
 poliţiştii au posibilitatea să direcţioneze doi la sută ( 2% ) din impozitul pe veniturile salariale obţinute în anul
anterior către sindicat;
 sunt beneficiari ai drepturilor obţinute prin negocierea de către SED LEX cu M.A.I. a ACORDULUI COLECTIV
pentru poliţişti şi a CONTRACTULUI COLECTIV pentru P.C.;
 posibilitatea de a încheia pe plan local, în numele organizaţiei sindicale, pentru poliţişti, contracte convenabile cu
operatori de telefonie mobilă, societăţi de asigurări etc.;
 fiecare poliţist membru de sindicat SED LEX devine membru al celui mai bun program de reduceri şi posesor al
cardului de reduceri pentru bugetari Buget +.
DREPTURILE membrilor de sindicat:
 de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Sindicatului;
 de a fi aleşi ca membrii ai Comisiei de Cenzori;
 de a participa la activitatea sindicală, prezentând propuneri şi sugestii precum şi susţinerea punctelor de vedere
şi opiniilor proprii în toate forurile de conducere ale Sindicatului SED LEX;
 de a hotărî asupra modului în care vor fi folosite fondurile Sindicatului;
 să fie informaţi şi consultaţi asupra întregii activităţi a Sindicatului;
 de a fi susţinuţi, apăraţi şi reprezentaţi de sindicat faţă de orice persoană juridică sau fizică care le încalcă
drepturile profesionale sau interesele legitime;
 acces neîngrădit la mijloacele de informare ale Sindicatului;
 să critice activitatea şi să solicite sancţionarea membrilor din organele de conducere care nu şi-au îndeplinit
mandatul primit din partea organizaţiei;
 să renunţe la calitatea de membru al Sindicatului, fără a avea obligaţia de a motiva acest lucru.

SED LEX = seriozitate, diplomaţie, fermitate.
__________________________________________________________________________________________
Adeziune la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor SED LEX
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