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Nr. 246 din 24.05.2018  

 

 

  În atenţia: 

COMISIEI SPECIALE COMUNE 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, 

  

Vă facem cunoscut că 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. 

În această calitate, vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie ultima variantă de lucru a 

Codului administrativ în vederea formulării de către organizaţia noastră de amendamente şi 

completări. 

Justificăm prezenta solicitare prin prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea 

dialogului social şi vă reamintim că, un proiect de lege de importanţă majoră, cum este acesta, 

devine funcţional şi poate fi pus în aplicare doar dacă la construcţia lui îşi aduc contribuţia şi 

experienţa toţi partenerii sociali, nu doar structurile care reprezintă angajatorii. Observăm că 

până în prezent, au fost consultaţi doar aceştia din urmă, care, nu ne mai miră, au înţeles,  
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printre altele, să îşi promoveze propriile interese, un punct important în solicitările lor fiind 

acordarea pensiilor speciale pentru primari/viceprimari, preşedinţi/vicepreşedinţi de consilii 

judeţene şi posturi pentru cabinetele acestora. Mai mult, există în prezent o tendinţă de 

,,privatizare” a administraţiei publice locale, prin înfiinţarea de societăţi comerciale şi 

externalizarea unor servicii publice, sub pretextul eficientizării activităţii instituţiilor din acest 

sector, acţiune ce atrage după sine propuneri de modificare a organigramei instituţiilor şi a 

reducerii numărului de posturi însă, în paralel, se fac angajări masive la aceste societăţi. Este 

un aspect care poate avea consecinţe deosebit de grave şi care trebuie tratat şi reglementat cu 

maximă diligenţă, seriozitate şi responsabilitate. 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) susţine toate 

demersurile în vederea modernizării reale a sistemului administrativ, atât local cât şi central, 

descentralizarea şi depolitizarea acestuia, iar propunerile şi amendamentele noastre la 

Proiectul Codului administrativ vor avea la bază aceste principii şi vor urmări stabilitatea şi 

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

administrative profesioniste şi de maximă calitate, în folosul cetăţenilor.  

În consecinţă, vă solicităm, să ne puneţi la dispoziţie ultima variantă a 

Proiectului Codului administrativ şi să ne convocaţi la discuţii pe marginea 

modificărilor acestuia. 

Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră la solicitările noastre. Datele de 

contact unde puteţi face acest lucru sunt trecute în josul paginii. 

Cu respect,  

 

                                                  

 

 

 


