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                                Către 

Dl. Klaus Werner IOHANNIS 

PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI 

 

 

 

Stimate domnule Preşedinte, 

 

Vă facem cunoscut că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) 

este federaţie reprezentativă la nivel naţional, pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”,, 

prin Sentinţa Civilă nr. 245/S din 15.12.2017 a Tribunalului Braşov, are în componenţa sa sindicate 

din primării şi consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării şi reprezintă interesele tuturor salariaţilor 

din administraţia publică locală. 

În această calitate vă solicităm să nu promulgaţi Legea privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, în forma în care a fost adoptată de către Parlamentul 

României. Vă rugăm să abordaţi problematica neconstituţionalităţii acestei legi din prisma 

prevederilor aplicabile administraţiei publice locale, iar ca instituţie abilitată să analizaţi 

oportunitatea retrimiterii legii în Parlament spre reexaminare, respectiv sesizării Curţii 

Constituţionale a României în acest sens.                                                                             

 

Considerăm că acest act normativ conţine numeroase neregularităţi şi disfuncţionalităţi, 

precum si o serie de prevederi neunitare şi inechitabile, încălcând dispoziţiile legii fundamentale a 

României – Constituţia României, precum şi principiile de bază expuse în chiar textul său. 

Vom aborda aspectele care interesează salarizarea personalului din administraţia 

publică locală a cărui interese noi ca federaţiei sindicală le reprezentăm. 

1. Desfiinţarea grilelor si coeficienţilor aferenţi pentru administraţia publică locală şi 

stabilirea că salarizarea personalului din Administraţia publică locală se face 

conform art. 11 din lege – la nivel local, la nivel de instituţie. 

Această schimbare radicală a modalităţii de salarizare a unei întregi categorii de personal 

bugetar, şi anume a salariaţilor din administraţia publică locală, şi neasumarea unor grile de 

salarizare minimale la nivel naţional, încalcă din punctul nostru de vedere, mai multe dispoziii 

constituţionale si principii minimale de funcţionalitate într-un stat de drept, astfel; 
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- Principiul nediscriminării - personalul administraţiei publice locale este practic scos din 

sfera legii de salarizare şi nu are o grila minimală la care să se raporteze. În aceste context, 

prin discriminare se înţelege orice măsură sau criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 

politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Administraţiei 

publice locale nu îi mai este recunoscut dreptul legal la salarizare, şi dreptul de a avea o 

prevedere şi o asumare prin lege a salariilor, precum în cazul celorlaltor categorii de 

personal bugetar. Se elimină practic instituirea cadrului legal, minimal, transpartent, 

previzibil şi nediscriminatoriu pentru aceasta categorie de personal bugetar. Aşa cum deja a 

statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 108 din 2006, “stabilirea sistemului de 

salarizare pentru (intreg - n.a.) sectorul bugetar este un drept si o obligaţiei a legiuitorului”, 

drept de care, iată, administraţia publică locală este privată, fără o justificare obiectivă şi 

rezonabilă. 

- Principiul egalităţii şi ierarhizării funcţiilor şi salarizării în sectorul bugetar: sunt mai mult 

decât previzibile discrepanţele si discriminările de salarizare ce vor urma între diferite 

instituţii ale administraţiei locale, respectiv diferite consilii locale/judeţene, fără bază legală, 

pentru categorii de personal bugetar aflat în funcţii şi situaţii similare. Egalitatea în faţa legii 

presupune un tratament egal, pentru situaţii care nu sunt diferite. De asemenea, crearea de 

oportunităţi egale şi remuneraţiei egală pentru muncă de aceeaşi valoare, au fost impuse 

recent prin Decizia Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 23/2016 dată în dezlegarea unor 

pricini de drept în materie de salariare bugetari, precum şi prin Decizia Curţii Constituţionale 

nr. 794/2016, obligatorii pentru toate instituţiile statului, într-un stat de drept, aşadar şi pentru 

însuşi Legiuitorul României, care nu a ţinut cont de dispoziţiile imperative ale Curţii 

Constituţionale. 

- Principiul legalităţii – adică a stabilirii salarizării prin norme juridice de forţa legii, şi nu a 

actelor administrative cu forţă de lege la nivel local. În acest context, reiterăm că stabilirea 

sistemului de salarizare pentru (intreg - n.a.) sectorul bugetar este un drept si o obligaţiei a 

legiuitorului”, ori puterea legislativă şi legiuitor este, în România, exclusiv Parlamentul 

României.  Legalitatea implică de asemenea, transparenţă, criterii obiective, 

predictibilitate, stabilitate şi securitate juridică, care însă, prin această modalitate de stabilire 

a salarizării la nivel local, fără impunerea unor criterii şi principii ferme, sunt negate 

administraţiei publice locale, fără vreo justificare obiectivă şi rezonabilă ori extraordinară, 

lăsând deschisă calea abuzurilor. 

- Principiul sustenabilităţii financiare – salarizarea personalului bugetar trebuie să respecte 

nivelul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat. Mai mult, ca atribut al 

statului român, precum şi ca o componentă a sistemului financiar naţional (în acest sens este 
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şi art. 137 şi art. 138 din Constiituţia României), salarizarea personalului bugetar şi asumarea 

bugetară minimală este de resortul statului român şi a bugetului naţional consolidat. 

 

2. Raportat la textul legii, punctual pe articole: 

- Art. 11 alin. (1) – formularea lacunară şi fără niciun criteriu obiectiv, clar şi obligatoriu, a 

modalităţii de stabilire a salariilor de bază de către Consiliul local/judeţean, deşi în urma 

consultării organizaţiilor sindicale (şi nu avizului favorabil) nu asigură transparenţa şi 

predictibilitatea salarizării personalului din administraţia publică locală. Când se adoptă 

aceste hotarari de consiliu, când se pot modifica? Aceste lacune vor determina diferenţieri 

nejustificate de la o instituţie la alta şi insecuritate în ce priveşte salarizarea personalului. 

- Art. 11 alin. (3) – stabilirea salariilor lunare de către ordonatorul de credite, încalcă aşa cum 

am arătat mai sus, principiul legalităţii, stabilirea salarizării în sistemul bugetar fiind de 

resortul statului prin legislativul său. 

- Art. 11 alin. (4) -  plafonarea veniturilor lunare (veniturile lunare includ toate drepturile 

salariale, inclusiv sporuri (de doctorat de pildă), majorările (de fonduri europene de pildă), 

indemnizaţii, prime şi premii (inclusiv norma de hrană, prima de vacanţă) la nivelul 

indemnizaţiei viceprimarului/vicepreşedintelui de consiliul judeţean din acea instituţie este 

profund discriminatorie pentru unele categorii de salariaţi şi încalcă principiul stimulării 

personalului din sectorul bugetar stabilit în textul legii la art. 6 lit. e), care îşi văd veniturile în 

integralitatea lor blocate, plafonate la un anumit nivel. Sporul de doctorat de exemplu, sau 

alte performanţe profesionale obţinute, nu ar mai putea fi niciodată valorificate. Considerăm 

că această plafonare a întregului venit (şi nu a salariului de bază cum ar fi fost poate 

acceptabil, atâta timp cât salarizarea demnitarilor se face prin grila cu coeficienţi şi este de 

bază) este, pentru unele categorii de personal, contrară oricăror principii de egalitate de 

tratament în faţa legii şi o privare de un drept fundamental, dreptul la salariu egal pentru 

muncă egală. Mai mult, acest tip de plafonare există exclusiv în sectorul administraţiei 

publice locale, discriminând înca o dată aceasta categorie profesională din rândul bugetarilor. 

- Art. 38 alin. (2) lit. b) – exceptează de la menţinerea în plată a veniturilor, din nou în mod 

nejustificat şi discriminatoriu, salariaţii din administraţia publică locală, care iată, fără un 

asemenea principiu statuat în mod obligatoriu la intrarea în vigoare şi aplicarea legii, pot 

înregistra chiar diminuări salariale.  

- Art. 38 alin (3) lit. e) – privind creşterea salarială minimă de 25% aplicabilă tuturor 

celorlaltor categorii de personal bugetar începând cu 1 ianuarie 2018, exceptează în mod 

expres administraţia publică locală. Nu există nicio justificare pentru discriminarea aceasta a 

administraţiei publice locale de la o creştere salarială aplicabilă tuturor celorlaltor bugetari ca 

politică a statului.  
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În concluzie, considerăm că prevederile legii salarizării personalului bugetar incidente în 

administraţia publică locală în forma adoptată de Parlament, sunt neconforme legii fundamentale şi 

prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Nu sunt 

respectate prevederile constituţionale ale art. 15, art. 16, art. 41, art. 53, art. 61, art 137 şi art 138. 

În esenţă, considerăm că Statul, prin Legiutorul său, are o obligaţie pozitivă de a stabili şi 

a asigura salarizarea întregului personal bugetar, fără diferenţieri în ce priveşte sistemul de 

salarizare sau modul de stabilire a salarizării, din prisma grilelor şi coeficienţilor de salarizare, 

astfel încât şi administaţia publică locală trebuie să beneficieze de o grilă de slaraizare minimală, 

unitară, la nivel naţional, în textul legii.  

De asemenea, considerăm că Legiuitorul român, la adoptarea oricărui act normativ, are 

obligaţia respectării principiilor constituţionale şi altor convenţii şi tratate în materie de drepturile 

omului şi de munca, precum şi a tuturor deciziilor Curţii Constituţionale în materie de salarizare 

a personalului bugetar. 

 

Pentru toate aspectele ce preced, vă rugăm să examinaţi cererea noastră, şi în cazul 

în care consideraţi oportun, în virtutea atribuţiilor constituţionale ce vă revin, să o trimiteţi 

spre reexaminare Parlamentului României cu aceste amendamente, iar în temeiul art. 146 lit. 

a) din Constituţia României, să sesizaţi Curtea Constituţională, pentru a se pronunţa asupra 

constituţionalităţii înainte de promulgare a Legii salarizării personalului bugetar din prisma 

textelor aplicabile administraţiei publice locale  - art. 11 atât extrinsec, cât şi punctual, precum 

şi art. 38 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. e). 

Cu respect şi consideraţie, 

 

 

         

                         

                                                               

                                                                                                                   Elena-Simina Feneşan-Cadiş 

                        consilier juridic 

                                                                                                      
 


