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S I N T E Z Ă  

privind demersurile FNSA ȋn concordanță cu rezoluțiile Biroului Federal din mai 2019 

precum şi poziţia, acţiunile şi solicitarile FNSA referitoare la Codul Administrativ 

 

Revendicările FNSA stabilite de către Biroul Federal ȋn 16 mai 2019 şi alte demersuri 

actuale: 

La Sedința Biroului Federal din 15-17 mai 2019, FNSA a luat cunoştință, din păcate ȋn mod 

neoficial, de intenția Guvernului României de a adopta Codul Administrativ al României, prin 

ordonața de urgență (după eşecul adoptării prin lege din 2018). De asemenea, FNSA a analizat 

problemele întâmpinate în aplicarea Legii de salarizare nr. 153/2017, precum şi a altor acte normative 

cu impact asupra activităţii salariaţilor din administraţia publică şi a hotărât lista de revendicări a 

FNSA, transmisă Guvernul României prin Adresa nr. 33/03.06.2019, astfel: 

I. Renunţarea imediată la intenţia de promovare a Codului Administrativ prin ordonanţa de 

urgenţă, demararea procedurilor de consultare a organizaţiilor reprezentative din sectorul de activitate 

,,Administraţie publică” şi, după finalizarea procedurilor de consultare, adoptarea acestuia sub formă 

de lege, în urma dezbaterii articolelor în Parlamentul României. 

II. Iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 153/2017 

(modificarea şi completarea art. 11 alin. (1) şi (2), ȋn sensul obligativității grilei ierarhice de 

salarizare aferentă fiecărei funcţii, unică la nivel de unitate administrativ-teritorială, precum şi a 

stabilirea coeficienților de ierarhizare alături de salariile de bază, ca indicatori ai securității şi 

previzibilității veniturilor salariale ȋn administrația publică locală; modificarea art. 11 alin. (4), ȋn 

sensul că salariul de bază ( nu venitul salarial ȋn integralitatea lui) să nu poată depăşi indemnizația 

viceprimarului/vicepreşedintelui consiliului județean; completarea art. 11 cu un text explicit prin care 

să se interzică diminuări nejustificate sau abuzive ale veniturilor salariale odată cu adoptarea 

hotărârilor de consiliu local, de la un an bugetar la altul, de pildă.) 
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III. Ajustarea nivelului voucherelor de vacanță la valoarea salariului de bază minim brut pe țară, 

garantat ȋn plată, ȋn vigoare, ca principiu de bază al Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. Demersul pare a prinde rădăcini legislative, recent a fost declarată intenția 

de a majora voucherele de vacanță la suma de 2080 lei (actualul minim garantat ȋn plată), dar 

condiționat de folosirea acestora ȋn extrasezonul turistic. 

IV. Promovarea unui act normativ pentru interzicerea explicită a angajărilor la stat ȋn domeniul 

administrației publice a persoanelor care beneficiază de pensie de la bugetul de stat. 

V. Promovarea unui act normativ pentru coroborarea vârstei de pensionare pentru limită de 

vârstă a tuturor categoriilor de bugetari care ȋsi desfăşoară activitatea sub legi speciale şi/sau ȋn regim 

de incompatibiliăți. 

          Ȋnafara revendicării FNSA privind nivelul voucherelor de vacanță, care pare a fi preluată cel 

puțin la nivel pilot, ȋn contextul politic actual, partenerii guvernamentali de discuții nu au demarat 

nicio procedură de consultare cu FNSA. Dimpotrivă, s-a adoptat prin OUG nr. 57/2019 Codul 

administrativ. Mai mult, la sfârşitul lunii iulie, s-a vehiculat şi a circulat prin media, un act normativ 

cu măsuri fiscal-bugetare restrictive privind blocarea posturilor vacante ȋn sectorul bugetar, 

prorogarea termenelor de aplicare a sporurilor, eliminarea sporului de condiții de muncă ȋn 

administrația publică. Prin Adresa FNSA nr. 290 din 01.08.2019, am solicitat Guvernului României, 

precum şi structurilor asociative ale administrației publice locale, exceptarea administrației publice 

locale de la promovarea oricăror măsuri bugetare restrictive, pe considerentele descentralizării, 

autonomiei locale şi art. 11 din Legea nr. 153/2017. Proiectul de act normativ nu a fost adoptat, 

declarațiile politice fiind ȋn sensul renunțării la aceste măsuri restrictive. 

FNSA a luat atitudine şi fată de declarațiile controversate si agresive ale domnului senator 

PNL Florin Cȋtu referitoare la activitatea şi drepturile salariaților din sectorul bugetar, solicitând 

Partidului Național Liberal şi preşedintelui acestuia, prin Adresa nr. 293 din 22.08.2019, exprimarea 

unei poziții oficiale precum şi scuze publice ale domnului senator. Menționăm că FNSA nu a primit 

niciun răspuns scris, oficial. Reamintim că domnul senator Cȋțu a declarat public printre altele că “că 

bugetarii sunt privilegiaţii societăţii. ….Restul românilor, din ţara şi din străinătate, muncesc pentru 

că bugetarii să trăiască bine, chiar dacă majoritatea sunt praf la locul de muncă. …. Sunt două 
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soluţii pentru a elimina acesta discriminare promovată şi susţinută de guvernele socialiste. Dacă 

bugetarii vor să-şi păstreze aceste beneficii atunci trebuie să accepte să plătească taxe mai mari pe 

venit decât cei din sectorul privat. …Bugetarii trebuie să accepte să muncească fără vouchere, 

tichete de vacanţă, tot felul de sporuri, pensii speciale şi mai ales trebuie să accepte să fie concediaţi 

atunci când nu-şi fac treabă. A lucra în sectorul public nu trebuie să mai arate că un premiu. Că şi 

cum cel care ajunge acolo a câştigat la loterie şi este aranjat pe viaţă….. Acest sistem bolnav şi 

falimentar ..cu venirea liberalilor la guvernarea României!”, 

 

Demersurile FNSA privind Codul Administrativ:  

După cum se stie, ȋncă din 2018, de la nivel de proiect de Lege privind Codul Administrativ, 

FNSA a formulat propuneri şi amendamente legislative ȋn special ȋn domeniile de interes sindical (statutul 

funcţionarilor publici şi al personalului contractual din administraţia publică, prevedreile privind norme 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în muncă, precum şi răspunderea personalului din 

administrație), şi s-a axat pe necesitatea unor dezbateri reale cu toți actorii implicați dialogului social, 

solicitând ȋn mod repetat comunicarea formelor oficiale ale proiectului de lege şi discutii ȋn comisiile de 

specialitate ȋn aceste domenii de incidenţă sindicală de o deosebită importanţă. 

Odată adoptat Codul administrativ prin Lege, am solicitat Preşedintelui României 

nepromulgarea acestuia, retrimiterea ȋn Parlament, respectiv sesizarea Curții Constituionale pentru 

neconstituționalitatea lui (Adresa FNSA nr. 252/13.07.2018). O parte din argumentele noastre au fost 

preluate ȋn poziția Preedintelui României, atât prin nepromulgarea legii, cât şi prin sesizarea de 

neconstituționalitate formulată şi admisă de Curtea Constituțională, astfel Codul Administrativ NU a fost 

adoptat prin lege la acel moment. 

Guvernul României, a apreciat totuşi de o importanța majoră adoptarea Codului Administrativ, 

apelând la procedura excepțională ordonanței de urgență. Invocarea urgenței ȋn măsura ȋn care Codul 

administrativ s-a dovedit a fi ȋn fapt o culegere de acte administrative, fără modificări majore (desigur cu 

excepțiile de interes politic) necoroborarea necesară a textelor de lege, texte care au fost preluate ȋntocmai 

ȋn forma din 1999 deşi impuneau adaptări la texte legale mai recente (Statut funcționarilor publici de 
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pildă), şi desigur neconsultarea partenerilor sociali, au rămas principalele neajunsuri ale Codului 

Administrativ şi respectiv principalele nemulțumiri ale FNSA.  

FNSA a solicitat, ȋncă de la primele declarații de presă, renunțarea imediată la intenția de 

promovare a Codului Administrativ prin ordonanța de urgentă prin adrese repetate şi comunicate de 

presă, adresate şi ȋnaintate atât Executivului, cât şi partidelor politice parlamnetare sau CNS Cartel Alfa: 

Comunicatul de presă FNSA din 03.06.2019, Adresa privind revendicările FNSA nr. 33/03.06.2019, 

Scrisoarea deschisă din 06.06.2019. De asemenea, FNSA a solicitat şi ȋnaintat Consiliului Economic şi 

Social (CES) sprijinul ȋn blocarea adoptării Codului Administrativ prin OUG (Adresa nr. 34 din 

10.06.2019), demers concretizat favorabil FNSA ȋn 11.06.2019 prin avizul negativ al CES asupra acestui 

proiect normativ. Menționăm că ȋn cadrul CES, poziția FNSA a fost promovată şi susținută de către dl. 

Prim-vicepreşedinte Cartel Alfa, Liviu Apostoiu. 

Deşi urmare a avizului negativ al CES aupra proiectului de OUG privind Codul Administrativ, 

doamna Premier Viorica Dăncilă a susținut public că “aceste modificări nu trebuie să le facă guvernul, ci 

ȋn dialog cu toți factorii care sunt implicați”, deşi FNSA a reiterat necesitatea dialogului social, prin 

Adresa nr. 35 din 12.06.2019 şi prin comunicatul şi scrisoarea deschisă din 25.06.2019, declarația doamnei 

prim-minitru a rămas o simplă afirmație de presă. Ȋn sedința de guvern din 03.07.2019 a fost adoptat prin 

OUG Codul Administrativ al României, cu acelaşi conținut, respectiv fără modificări de esență, ȋn forma 

care nu demult primisese avizat negativ din partea CES, ȋn care a fost nepromulgată de către Preşedintele 

României şi asupra căreia Curtea Constituțională se pronunțase ȋn sensul neconstituționalitătii ȋn 

noiembrie 2018. Adoptarea prin ordonanța de urgența implică printre altele, lipsa filtrului Preşedintelui 

României (nu mai trebuie promulgat, ca legea), şi aplicarea imediată după publicare. 

Prin publicarea ȋn Monitorul Oficial, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ produce 

efecte ȋncepând cu 05.07.2019, modificând numaidecât o serie de proceduri privind adoptarea actelor 

administrative, precum şi ȋn materia funcției publice şi contractuale ȋn administrația publică. 

Prin Adresa nr. 289 din 09.07.2019, FNSA solicită instituției Avocatul Poporului (instituție 

abilitată exclusiv, după intrarea ȋn vigoare), ridicarea excepției de neconstituționalitate a posteriori a 

OUG nr. 57/2019 pentru o serie de argumente atât extrinseci, ȋn ansamblu (privind procedura adoptării), 

cât şi intrinseci, punctuale, de interes sindical. FNSA primeşte răspuns de la Avocatul Poporului că 



 

                                                            FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 

    DIN ADMINISTRAŢIE 

                                           Afiliată la C.N.S. Cartel ALFA 

     

5 

Adresă de corespondenţă: Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 1-3, camera 15 

Tel/Fax: 0264.598.333 

Preşedinte: Valer Suciu – 0729.085.940; mail: presedinte@fnsa.eu 

Secretar general: Bogdan Şchiop – 0729.085.942; mail: bogdan.schiop@fnsa.eu 

www.fnsa.eu 

 

sesizarea noastră va fi supusă analizei instituției, dar e un proces de durată deoarece implică un numar 

mare de texte de lege şi o complexitate deosebiltă. La aproape 2 luni, ȋn 28.08.2019, Avocatul Poporului 

finalizează analiza “complexă” a OUG nr. 57/2019, şi sesizează Curtea Constituțională a României cu 

excepția de neconstituționalitate a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, preluând ȋn mare 

parte argumentele avute ȋn vedere şi de către FNSA, ȋn special cele privind procedura urgenței şi lipsa 

reală a consultărilor. Procedura este ȋn curs, dar prin Adresa nr. 294/29.08.2019, FNSA a arătat care sunt 

implicațiile, din punct de vedere procedural şi constituțional, ale acestei sesizari şi eventualele efecte ale 

declarării neconstituționalitătii OUG nr. 57/2019. 

Vă reamintim că FNSA a fost singura federație sindicală din sector care a susținut şi reiterat 

ȋn mod repetat că un demers de asemenea importanță şi complexitate are nevoie de expertiza şi contribuția 

tuturor partenerilor sociali, de dialog social real, de coroborare a textelor de lege, de dezbateri şi consultări 

ȋn Comisiile de specilitate, de adoptarea exclusiv prin lege de către unicul for legislativ Parlamentul 

României. 

 

 În perspectivă, priorităţile FNSA se vor concentra asupra asigurării pe de-o parte a stabilităţii în 

funcţie a salariaţilor din administraţia publică, prin blocarea oricăror tendinţe de reducere de personal mai 

mult sau mai puţin mascată, şi pe de altă parte, asupra asigurării securităţii şi previzibilităţii veniturilor 

salariale ale personalului şi prin blocarea sau contestarea procedurilor nelegale sau neconstituționale. 

 

 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                                                                                                     


