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  Către 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

D-lui Nicolae-Liviu DRAGNEA – Preşedinte 

Senatul României 

D-lui Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU - Preşedinte 

Guvernul României 

Domnului Sorin-Mihai GRINDEANU – Prim-ministru 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Doamnei Lia-Olguţa VASILESCU – Ministru 

Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social 

Domnului Gabriel PETREA - Ministru 

 

 

 

Biroul executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – 

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

ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale” prin Sentinţa Civilă nr. 245/S din 15.12.2016 

a Tribunalului  Braşov, întrunit în şedinţă de analiză a Proiectului legii-cadru privind 

salarizarea în sectorul bugetar – forma depusă la Parlamentul României, face următoarele 

amendamente şi propuneri de completare/modificare a acestuia, după cum urmează: 

1. Aplicarea pentru administraţia publică locală din România a grilelor şi 

coeficienţilor de salarizare din Legea nr. 284/2010 iar punctul de referinţă să fie egal cu 

salariul minim pe economie care va fi actualizat. 

Justificare: singura categorie de salariaţi care nu are stabilite grile în acest Proiect de 

lege este a celor din administraţia publică locală, fiind discriminată din acest punct de vedere. 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
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Ȋn plus, Legea nr. 284/2010 a fost convenită de către Guvernul României cu partenerii sociali, 

Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană. 

2. Menţinerea în plată a salariilor existente în cazul în care acestea sunt mai mari 

decât cele rezultate din aplicarea grilei, până în momentul în care valoarea celor în plată este 

echivalentă cu cea rezultată din aplicarea grilei. 

3. Art. 1 alin(4) se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Prin 

contractele/acordurile colective de muncă se stabileşte modul de acordare a sporurilor, 

primelor, premiilor, voucherelor de vacanţă, normei de hrană, precum şi a altor drepturi 

prevăzute în prezenta lege”. 

4. Eliminarea următoarelor articole: Art. 11, Art. 18 alin (2), Art. 37 alin (2) lit d. 

5. Art 26 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Valoarea anuală a voucherelor 

de vacanţă (prime de vacanţă) este la nivelul unui salariu brut pe ţară garantat în plată şi se 

acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic”. 

6. Art. 37 alin (5) se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Ȋn situaţia în care, 

începând cu 1 ianuarie 2022, salariile de bază/soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de 

bază/indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât celeprevăzute în anexele la prezenta lege 

pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor, se acordă cele 

prevăzute pentru anul 2022”. 

Solicităm o intâlnire de urgenţă cu reprezentanţii Guvernului României pentru 

susţinerea propunerilor FNSA. 

Ȋn perioada imediat următoare, FNSA va organiza o întâlnire cu celelalte 

federaţii din sectorul în care organizaţia noastră este reprezentativă, pentru a susţine 

împreună aceste propuneri şi a stabili un plan de acţiuni de protest  la care vom recurge 

în cazul în care solicitările noastre nu vor fi soluţionate. 

Cu respect, 

 

                                  


