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Nr. 51 din 20.10.2020                                           

 

În atenţia: 

Domnului Klaus Werner IOHANNIS 

PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI 

 

            Stimate Domnule Preşedinte,               

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

reprezentantă legal prin preşedinte Valer Suciu, este federaţie reprezentativă la nivel naţional 

pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”, prin Sentinţa Civilă nr. 245/S din 

15.12.2016 a Tribunalului Braşov şi are în componenţa sa sindicate din primării, consilii 

judeţene de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii ale administraţiei centrale. 

În această calitate vă solicităm să retrimiteți în Parlament, spre reexaminare, Legea pentru 

modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la 

plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, în forma în care a fost adoptată de 

către Parlamentul României. Vă rugăm să abordaţi problematica neconstituţionalităţii acestei legi 

din prisma dicriminării unor categorii de salariați, inițial beneficiari ai Legii nr. 78/2018, sens ȋn 

care se impune reexaminarea ei ȋn vederea completării. 

În fapt, s-a adoptat modificarea articolului 1 din Legea nr. 78/2018, de la forma inițială, 

respectiv „Prezenta lege se aplică personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost 

stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi.” ȋn următorul sens: „Prezenta lege se 

aplică personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor ale căror bugete sunt prevăzute la art. 

1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.”, modificare vădit restrictivă şi discriminatorie raportat la salariații din 

administrația publică locală, care sunt practic exclusi de la aplicarea acestei prevederi. 

Mentionăm că ȋn conformitate cu prevederile legale, salariații din administrația publică locală 

reprezintă personal din cadrul autorităţilor şi instituţiilor ale căror bugete sunt prevăzute la art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
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Considerăm că se impune completarea textului art. 1 din Legea nr. 78/2018, ȋn forma 

modificată, astfel „Prezenta lege se aplică personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

ale căror bugete sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, respectiv la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare.” Ȋn sens contrar, apreciem că există vicii de 

constituționalitate din perspectiva discriminării şi excluderii nejustificate a categoriei salariaților 

din administrația publică locală, de la un drept câştigat, de care au beneficiat până la acest 

moment, ȋn forma adoptată inițial a Legii nr. 78/2018. 

Pentru 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 dacă e cazul, în temeiul art. 

146 lit. a) din Constituţia României, să sesizaţi Curtea Constituţională, pentru a se pronunţa 

asupra constituţionalităţii înainte de promulgare. 

Cu respect şi consideraţie, 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                                                                           

                                                                                               Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                                           Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                              

 

 

 


