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Către  

ASOCIAŢIA MAGISTRAŢILOR DIN ROMÂNIA 

Doamnei judecător prof. univ. dr. Mona Maria PIVNICERU 

Preşedinte 

  

 

Stimată doamnă Preşedinte, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), organizaţie 

sindicală reprezentativă la nivelul ramurii administraţie publică, însumând sindicate din 

instituţii publice din întreaga ţară, şi reprezentând interesele a peste 50.000 membri de 

sindicat, vă aduce în atenţie şi vă supune analizei, solicitându-vă totodată un punct de 

vedere asupra unei situaţii de fapt şi de drept deosebit de gravă ce atentează la 

principiul separaţiei puterilor în stat în cadrul României ca stat de drept, democratic şi 

social. 

F.N.S.A. a fost sesizată de organizaţii sindicale afiliate din ţară că la nivelul 

Camerelor de conturi judeţene, în procesul de control şi audit specific acestor instituţii la 

nivelul autorităţilor publice locale, auditorii publici externi, foştii controlori financiari, 

refuză să ia în considerare, la întocmirea rapoartelor de control, hotările judecătoreşti 

definitive şi irevocabile prin s-au admis acţiunile salariaţilor, susţinuţi de sindicatele 

reprezentative, şi s-a statuat legalitatea unor drepturi şi facilităţi cuprinse în contractele şi 

acordurile colective de muncă legal negociate, încheiate şi înregistrate la nivelul 

instituţiilor bugetare. Această situaţie a fost adusă la cunoştinţa Curţii de Conturi a 

României, domnului preşedinte Nicolae Văcăroiu, căruia i-am solicitat să ia măsurile care 

se impun pentru ca la nivel judeţean să nu mai aibă loc asemenea disfuncţionalităţi şi 

abuzuri, dar care, spre surprinderea noastră, a concluzionat, în adresa pe care o ataşam, că 

„Curtea de Conturi şi personalul camerelor de conturi îşi menţin opinia privind 
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înscrierea, în contractele/convenţiile colective de muncă încheiate cu salariaţii 

instituţiilor bugetare ale administraţiei publice locale, a unor drepturi fără bază legală, 

chiar dacă instanţele de judecată au emis sentinţe judecătoreşti favorabile în 

soluţionarea unor cauze ce au avut ca obiect drepturi statuate numai prin 

contracte/convenţii colective de muncă” 

De asemenea, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, atât la nivel 

declarativ, prin vocea domnului Ministru Mihai Constantin Şeitan, cât şi la nivel local, 

prin adresele agenţiilor judeţene (anexăm, cu titlu exemplificativ adresa AJPS Timiş), 

neagă întru-totul puterea judecătorească, solicitând reanalizarea şi emiterea unui aviz 

de către Ministerul Justiţiei şi a Curţii de Conturi a României asupra hotărârilor 

judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au câştigat anumite drepturi 

salariale de către salariaţi. Considerăm că această modalitate de control şi avizare, pe 

de-o parte conduce la erijarea acestor instituţii în instanţe de judecată alternative, iar pe de 

altă parte, constituie o gravă ingerinţă a politicului în actul de justiţie. 

Nu putem decât să constatăm că, având în vedere modul abuziv în care Curtea 

de Conturi a României, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 

Finanţelor Publice, înţeleg să interpreteze şi să aplice sentinţele şi deciziile 

judecătoreşti, aceste instituţii se transformă în instanţe de judecată alternative, 

superioare, ce submină puterea judecătorească şi democraţia constituţională a 

României. F.N.S.A. consideră că prin această atitudine, autorităţile publice din 

România sfidează statul de drept, prin nerespectarea principiilor constituţionale, 

dispreţul arătat stabilităţii şi independenţei sistemului judiciar şi prin grava 

ingerinţă a politicului în actul de justiţie. 

Cu stimă, 

 

 

 

Valer Suciu 

                                             Preşedinte al F.N.S.A. 
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