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Nr.8 din 18.01.2021  

 

În atenţia: 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei  

Domnului CSEKE Attila-Zoltán – Ministru 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, organizaţie sindicală 

reprezentativă la nivel national pentru sectorul de de activitate ,,Administraţie publică. Activităţi 

ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale”,  având în componenţa sa sindicate din consilii 

judeţene, primării şi instituţii subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din 

instituţii aparţinând administraţiei centrale, a luat act de intenţia Guvernului României, 

reprezentat de către MDLPA, de a modifica şi completa OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

Considerăm că acest demers reprezintă un act reparatoriu şi apreciem intenţia, având în 

vedere faptul că această lege, complexă şi importantă, a parcurs un proces legislativ superficial şi 

a fost adoptată în mare grabă, cu suspiciuni de vointă pur politică şi de nerespectare a principiilor 

bunei-credinţe. Apreciem că acest act normativ conţine numeroase neregularităţi şi 

disfuncţionalităţi, precum şi o serie de prevederi neunitare şi inechitabile. 

La data adoptării, au fost ignorante aproape în totalitate reglementările legislative 

referitoare la dialogul social şi implicarea organizaţiilor sindicale, federaţii cu specific de 

activitate în domeniul de incidenţă şi aplicabilitate a Codului Administrativ, cu toate că acesta 

cuprinde, printre altele, statutul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din 

administraţia publică, cu norme privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în muncă, precum 

şi răspunderea acestora, domenii de incidenţă sindicală de o deosebită importanţă. Nediscutarea 

acestei legi cu partenerii sociali reprezentativi din sectorul de activitate amintit şi eliminarea 

dialogului în acest sens  a avut ca si consecinţă apariţia unei legi cu multe sincope şi care ridică 

suspiciuni clare că protejează doar angajatorii iar salariaţilor nu le este asigurată protecţia, 

conform legii, împotriva ingerinţelor reprezentanţilor mediului politic în activitatea lor . Există 
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însă aspecte clar definite, şi anume, privilegiile acordate reprezentanţilor clasei politice, 

eliminarea aproape în totalitate a răspunderii acestora şi eliminarea formelor de control a 

modului în care se fac angajările şi se modifică organigramele instituţiilor din administraţia 

publică. 

Având în vedere cele precizate mai sus, luând considerare recenta dumneavoastră 

întâlnire cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, ocazie cu care le-

aţi înaintat invitaţia de a participa şi a transmite propuneri de modificare şi completare a Codului 

Administrativ, 

FNSA vă transmite pe această cale solicitarea de a respecta drepturile salariaţilor care 

îşi desfăşoară activitatea în sectorul ,,Administraţie publică”, invitând la discuţii şi dezbateri 

organizaţia noastră şi luând în considerare propunerile de modificare anexate prezentei, dovedind 

astfel că sunteţi preocupaţi şi interesaţi şi de problemele cu care se confruntă salariaţii din 

sectorul de activitate menţionat, de soluţionarea acestora, nu doar de cele ale angajatorilor. 

FNSA susţine toate demersurile în vederea modernizării reale a sistemului 

administrativ, atât local cât şi central, descentralizarea şi depolitizarea acestuia, iar Codul 

Administrativ trebuie să se fundamenteze pe aceste principii şi să urmărească stabilitatea şi 

siguranţa organizaţională şi a resursei umane, în vederea asigurării unor servicii administrative 

profesioniste şi de maximă calitate, în folosul cetăţenilor. 

Aşteptăm cu interes invitaţia dumneavoastră la o primă rundă de discuţii cu 

reprezentanţii FNSA şi vă înaintăm pe acestă cale propunerile organizaţiei noastre de modificare şi 

completare a Codului Administrativ. 

În speranţa că vom dezvolta o colaborare eficientă, în interesul salariaţilor din sectorul 

de activitate pe care îl reprezentăm şi în spiritul dialogului social constructiv, 

Vă mulţumim şi vă dorim succes în activitate. 

Cu respect, 

                             

 


