inselatorie si minciuna
Scris de Pascu Ioan
Miercuri, 25 Septembrie 2013 19:46 - Ultima actualizare Vineri, 04 Octombrie 2013 08:04

Subsemnatul Luca Liviu-Dumitru , doresc sa fac o reclamatie impotriva ,

Domnului : Pascu Ioan domiciliatin Petrosani,ara si o casa propietate in satul Malea . Am
muncit incepand cu :25 10 2012 pana in 15 03 2013 la numitul Pascu Ioan zicand ca are
firma si face angajari cu carte de munca. Din 02 01 2013 pana in 15 03 2013 ne-a dus pe
mine si pe inca 5 baieti in Anglia sa facem o casa in Walington Londra, zicand ca avem cartii
de munca si chiar ne-a cerut de la inceput copii si tot ce ne trebuie pentru angajare .Ajungand
acolo ne-a inchis intr-o curte si nu aveaam voie sa iesim pe strada. Am muncit si Duminica ca
niste sclavi Eu mi-am dat seama ca ceva nu este in regula si am reusit sa fug in romania ,
Bani nu nea dat decat de mancare si mancam o data pe zi . cand am ajuns in tara l-am sunat
pe telefonul sau 0726787888 si iam cerut bani pentru ca aici am aflat ca firma domnului Pascu
este inchisa de mult timp si ca totul a fost o minciuna . El a venit in tara prin iunie,l-am sunat si
numarul de telefon nu-l mai avea m-am intalnit cu el nu cu mult timp in urma si i-am cerut bani
pentu cate am muncit in tara si in Anglia. M-a tot amanat si pana la urma mi-a spus ca nu imi
da nimic zicand ca nu am ce sa ii fac ca are pile si relati . Problema este ca acest domn a
venit in tara si in continuare munceste cu 5-6 oameni la negru la ora actuala munceste in
cimpa langa biserica pe strada Biraoni. Rog itm sa ia masuri inpotriva accestui domn care isi
bate joc de oameni ii minte ca le face carti de munca si domnul Pascu are firma inchisa de
mult timp
va multumesc !
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