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                                          Către 

Toate sindicatele afiliate 

 

 

Vă facem cunoscut că una dintre principalele revendicări ale Federaţiei Naţionale 

a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) a fost completarea legii privind aşa-numita “amnistie 

fiscală” a personalului bugetar şi exonerarea de la răspundere în urma controalelor abuzive ale 

Curţii de Conturi şi pentru anii 2012-2014. După multe intervenţii la Guvernul României şi la 

Parlament, a fost adoptată Legea nr. 124/2014. Totuşi, punerea în aplicare a alin. (2) art. 3 din 

această lege provoca o serie de dificultăţi şi ambiguităţi la nivelul instituţiilor din administraţia 

publică locală. Din aceste motive, prin recenta O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, această prevedere este abrogată în mod expres. 

O altă revendicare a F.N.S.A. este “acordarea tichetelor de masă, tichetelor cadou 

şi tichetelor de vacanţă”. Prin aceeaşi ordonanţă se aprobă, începând cu 01.01.2015, posibilitatea 

acordării normei de hrană pentru poliţiştii locali, lucru salutat şi apreciat de către F.N.S.A. Pentru 

a nu se crea discriminări la nivelul personalului din adminsitraţia publică locală, am solicitat încă 

o dată, o prevedere similară pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în privinţa 

acordării unor drepturi suplimentare de hrană, acolo unde resursele şi prevederile bugetare locale 

o permit. Vă reamintim că discuţii pe aceasta temă au fost purtate la nivelul Ministerului de 

resort pentru dialog social, promisiunile fiind că se va rezolva această solicitare pentru toţi 

salariaţii din administraţia publică locală, formularea convenită fiind aproape identică celei din 

textul recentei ordonanţe: “autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita 

bugetului aprobat, prin hotărâre de consiliu local sau judeţean, norma de hrană sau tichete de 

masă”. Astfel, am solicitat Guvernului României să completeze de urgenţă această O.U.G. nr. 

65/2014, folosind textul stabilit de comun acord cu ministrul delegat pentru dialog social, d-na 

Aurelia Cristea. 

Cu respect,   

                                 
 

                                                                         Valer SUCIU 
   

                                                                  Preşedinte al F.N.S.A. 
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