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Nr. 249 din 15.06.2018  

 

Spre ştiinţă: Grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor  

 Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

                      Asociaţiei Municipiilor din România 

                      Asociaţiei Oraşelor din România 

                      Asociaţiei Comunelor din România 

                      CNS Cartel Alfa 

 

       Către 

COMISIA SPECIALĂ COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

PENTRU ELABORAREA CODULUI ADMINISTRATIV 

 

Domnului Ion-Marcel CIOLACU – preşedinte 

Domnului Victor-Paul DOBRE – vicepreşedinte 

Membrilor Comisiei 

 

 

Domnule Preşedinte, 

Domnule Vicepreşedinte, 

Stimaţi membri ai comisiei, 

  

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) este federaţie 

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

ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale” (sentinţă de reprezentativitate anexată) şi 

are în componenţa sa sindicate din consilii judeţene, primării şi instituţii subordonate acestora 

de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale. 
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În această calitate, analizând Proiectul de Cond Administrativ al României ( PL – 

x nr. 369/2018) în forma înregistrată la Camera Deputaţilor, cameră decizională, la data de 

12.06.2018, 

luând în considerare aprobarea procedurii de urgenţă de adoptare şi termenul 

extrem de scurt pentru formularea de amendamente – 18.06.2018,  

având în vedere constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, ca şi comisie unică de avizare şi raport, 

luând act de nediscutarea acestui proiect cu partenerii sociali, deşi implică 

modificări substanţiale în ce priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, 

precum şi în activitatea salariaţilor din administraţia publică iar legea prevede consultarea 

obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura cu caracter 

economic sau social, 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită 

RESPINGEREA acestui Proiect de lege al CODULUI ADMINISTRATIV al României 

în integralitatea lui şi adoptarea acestuia în condiţiile asigurării unei dezbateri publice 

reale şi a consultării partenerilor sociali, conform principiilor constituţionale şi 

convenţionale europene. 

Regretăm adoptarea de catre puterea legislativă din România a acestui mod de 

lucru,  neprofesionist şi autoritar, fără a încerca măcar să mimeze dialogul social, doar pentru 

a bifa încă o realizare. Nu înţelegem necesitatea procedurii de urgenţă pentru adoptarea 

acestui act normativ de importanţă majoră, cu atât mai mult cu cât, teoretic, prin Codul 

administrativ se unifică mai multe legi deja existente. O parte din propunerile de 

amendamente adoptate de Comisie sunt neclare, incoerente, necoroborate şi fac trimitere la 

articole de lege abrogate. Nediscutarea acestui Proiect de lege cu partenerii sociali şi 

eliminarea dialogului în acest sens  va avea ca si consecinţă apariţia unei legi nefuncţionale, 

cu multe sincope şi care va putea fi greu aplicată. Trebuie să recunoaştem însă că există şi 

aspecte clar definite în acest proiect de lege, şi anume, privilegiile acordate aleşilor locali - 

reprezentanţii politicului, eliminarea aproape în totalitate a răspunderii aleşilor locali şi 

eliminarea formelor de control a modului în care se fac angajările şi se modifică 

organigramele instituţiilor din administraţia publică locală. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=225&leg=2016&cam=0&pag=comp20180612
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=225&leg=2016&cam=0&pag=comp20180612
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Am înţeles însă că adoptarea Codului Administrativ reprezintă o prioritate a 

actualei sesiuni parlamentare şi voinţa tuturor organizaţiilor politice, prin urmare, 

F.N.S.A. a formulat câteva amendamente şi propuneri stringente, pe care vă 

solicităm să le analizaţi/abordaţi ca absolut necesare pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale salariaţilor din administraţia publică, precum şi pentru o bună 

funcţionare a acestui sector major de activitate. 

Cu respect,  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


