
 

 

 

 

Nr. 64 din 17 februarie 2023 
 
 

INFORMARE PRIVIND HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ACoR NR. 5 DIN 6 FEBRUARIE 
2023 ȘI PARTICIPAREA LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE PRIVIND RECUPERAREA 

PREJUDICIILOR SALARIALE 
 

 
Dragi colegi, primari ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, 

În cadrul Adunării Generale a ACoR, desfășurată la București, în perioada 5-8 februarie 2023, a fost 
dezbătută situația salariilor la nivelul administrației publice locale, profund distorsionată prin cele 4 ordonanțe 
de urgență care au înghețat indemnizațiile demnitarilor în perioada 2020-2023. 

În unanimitate, Adunarea Generală a adoptat Hotărârea nr. 5 din 6 februarie 2023 privind 
participarea Asociației Comunelor din România în acțiunea colectivă a Sindicatului Național SCOR, 
împotriva Guvernului României, pe care vă rog să o găsiți anexată. 

Vă rog să o studiați cu atenție și să constatați că, potrivit art. 1 alin. b) din Hotărâre, primarilor și 
viceprimarilor din fiecare comună, membră ACoR, unde este înființată grupa sindicală a Sindicatului 
Național SCOR, le va fi asigurată asistența juridică, la Curțile de Apel și la Curtea Constituțională a 
României, de către Societatea Civilă de Avocaţi AUGUSTIN ZEGREAN, GAFTONE & ASOCIAŢII, în 
acțiunea comună inițiată și finanțată din cotizațiile membrilor Sindicatului Național SCOR. 

Vă îndemn să sprijiniți pregătirea acțiunii comune de către liderul grupei sindicale SCOR din comuna 
dumneavoastră, să facilitați obținerea certificatului doveditor privind veniturile salariale din perioada 2020-
2023, care confirmă sumele amputate din cauza ordonanțelor neconstituționale, atât pentru primar cât și 
pentru viceprimar și să întreprindem acest demers comun în justiție și la Curtea Constituțională. 

 
De asemenea, am luat la cunoștință despre o altă inițiativă punctuală a unor colegi primari din țară, 

care doresc inițierea în viitor a unei acțiuni similare, numai cu primari, cu perceperea unei cheltuieli 
individuale pentru avocați, de câte 1.000 de lei pentru fiecare reclamant.  

Doresc să menționez că între acțiunea colectivă girată de către ACoR, fără perceperea absolut 
niciunei taxe sau contribuții, și orice alt demers similar, nu există nici o legătură, acestea fiind acțiuni 
independente de ACoR, care exprimă liberul drept de acces la justiție al oricărei persoane. 

Cu aleasă prețuire, 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
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– ADUNAREA GENERALĂ – 

HOTĂRÂREA NR. 5 
din 6 februarie 2023 

privind participarea Asociației Comunelor din România în acțiunea 
colectivă a Sindicatului Național SCOR, împotriva Guvernului 

României 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) din Statutul Asociației Comunelor din România, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
luând în considerare necesitatea consolidării rolului activ al Asociației Comunelor din 

România (ACoR) în privința apărării drepturilor legale ale aleșilor locali din sectorul administrației 

publice locale din comunele României, 
 

văzând faptul că, prin: 

▪ Articolul I, pct. 13 din Ordonanța de urgență nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
▪ Articolul I, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene, 
▪ Articolul I, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, 
▪ Articolul I, alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 168 din 9 decembrie 2022 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, 
 

cu încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituție și afectând prin ordonanțe de 

urgență drepturi fundamentale prevăzute de Constituție, Guvernul României a înghețat vreme 

de 4 ani consecutiv indemnizațiile primarilor și viceprimarilor, 
 

ținând seama de faptul că Sindicatul Național SCOR al salariaților comunelor și 

orașelor din România va iniția o acțiune colectivă în instanță, împotriva Guvernului României, 
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cu sesizarea neconstituționalității celor patru ordonanțe de urgență, în vederea recuperării 

prejudiciilor produse membrilor sindicatului ca urmare a neacordării drepturilor salariale în 

concordanță cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 

corelând prevederile art. 4 și ale art. 28 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 367/2022, 

potrivit cărora organizațiile sindicale au dreptul de a formula acțiune în justiție în numele 

membrilor lor, la cererea scrisă a membrilor lor, iar demnitarii nu au dreptul de a fi membri ai unui 
sindicat,  

 
având în vedere faptul că demnitarii (primari și viceprimari) au suferit prejudicii 

substanțiale în privința drepturilor salariale, precum și a drepturilor la pensie, prin înghețarea 

indemnizațiilor acestora potrivit ordonanțelor de urgență neconstituționale, iar drepturile acestora 

trebuie să poată fi apărate în instanță, alături de cele ale salariaților reprezentați de către 

Sindicatul Național SCOR, 
 

luând în calcul faptul că, prin art. 2 alin. (3) din Statut, Asociația Comunelor din România, 

este organism social interesat care are ca obiect de activitate protecția drepturilor cetățenilor din 

comunele României, precum și buna funcționare a serviciilor publice administrative, iar în această 

calitate, acționează ca persoană vătămată în drepturile sau în interesele sale legitime prin 

ordonanțe, dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, precum și prin orice 

alte acte administrative, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
în aplicarea dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. k) din Statutul Asociației Comunelor din România, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită 
statutar, în sesiune ordinară, în municipiul București, adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă participarea Asociației Comunelor din România, reprezentând 
demnitarii (primar și viceprimar), în acțiunea colectivă a Sindicatului Național SCOR, împotriva 

Guvernului României, pentru recuperarea de la bugetul statului a prejudiciilor salariale generate 
de înghețarea indemnizațiilor demnitarilor prin ordonanțe de urgență, prin sesizarea 

neconstituționalității acestora. 
 

(2)  Se împuternicește președintele ACoR să întreprindă demersurile necesare, în 

vederea: 
a) Încheierii unui contract de asistenţă juridică cu o societate civilă de avocați, în comun 

cu Sindicatul Național SCOR, în vederea redactării şi susținerii cererilor de chemare în judecată, 

potrivit competențelor teritoriale ale instanțelor, în contradictoriu cu STATUL ROMÂN, 
GUVERNUL ROMÂNIEI şi MINISTERUL FINANŢELOR, cereri având ca obiect acordarea 
despăgubirilor cauzate ca urmare a neacordării drepturilor salariale datorate în baza Legii nr. 
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153/2017, precum şi redactarea şi susţinerea în fața Curții Constituționale a României a 
excepţiei de neconstituţionalitate a ordonanțelor de urgență prin care s-a legiferat înghețarea 

indemnizațiilor demnitarilor în perioada 2020 – 2023, 
b) Reprezentării în instanță a demnitarilor (primari și viceprimari) în vederea apărării 

drepturilor acestora, potrivit lit. a) și a art. 1 alin. (1), în comun cu Sindicatul Național SCOR, 

corespunzător fiecărei comune în care este constituită o grupă sindicală a Sindicatului SCOR și 

care participă la acțiunea colectivă prevăzută la lit. a) cereri având ca obiect acordarea 
despăgubirilor cauzate ca urmare a neacordării drepturilor salariale datorate personalului 

angajat în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi redactarea şi susţinerea în fața Curții 

Constituționale a României a excepţiei de neconstituţionalitate a ordonanțelor de urgență prin 

care s-a legiferat înghețarea indemnizațiilor demnitarilor în perioada 2020 – 2023. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro prin 

grija domnului Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al Asociației Comunelor din România. 
 

 
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
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