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Guvernul României 

                   D-lui Sorin-Mihai GRINDEANU – Prim-ministru 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

D-nei Sevil SHHAIDEH – Viceprim-ministru, Ministru 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

D-nei Lia-Olguţa VASILESCU – Ministru 

Ministerul Finanţelor Publice 

D-lui Viorel ŞTEFAN – Ministru 

 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), întrunită în şedinţă 

naţională pentru analiza salarizării din administraţia publică locală, în special situaţia generată de 

Decizia nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale, 

vă solicită pe această cale să transmiteţi, cu celeritate, până cel târziu în data de 

23.02.2017 (trebuiau transmise de la data publicării deciziei amintite – decembrie 2016), către 

toate unităţile administrativ-teritorile, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţia de 

încadrare care trebuie să includă drepturile stabilite şi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti 
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avute în vedere la stabilirea nivelului maxim de salarizare corespunzător fiecărei funcţii, grad, 

treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi specialitate din cadrul familiei ocupaţionale 

Administraţie, conform Anexei prevăzute în Legea nr. 284/2010. 

Este imperativ ca aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale să producă efecte în 

administraţia publică locală înainte ca Proiectul  Legii unitare de salarizate să intre în dezbatere 

publică. 

Ne întemeiem prezenta solicitare ţinând cont de următoarele paragrafe din Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 794/2016, şi anume: 

1.  Paragraful nr.31  ,,Astfel, Curtea constată că, pentru respectarea principiului 

constituţional al egalităţii în faţa legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de 

încadrare, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei 

funcţii, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, trebuie să includă majorările 

(indexările) stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat 

potrivit dispoziţiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii 

ocupaţionale prevăzute de Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

32. În consecinţă, ca efect al neconstituţionalităţii art. 3
1
 alin. (1

2
) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016), "nivelul 

maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare", la care se face egalizarea prevăzută de art. 

31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 20/2016), trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri 

judecătoreşti. Aşadar, personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii trebuie să fie salarizat la 

nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul aceleiaşi categorii 

profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică. 

  2. Paragraful nr.34 ,, Prin urmare, Curtea constată că, în vederea egalizării prevăzute 

de art. 3
1
 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, "nivelul maxim al salariului 

de bază/indemnizaţiei de încadrare", care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute 

prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin 

raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de 

studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de 

instituţie sau autoritate publică,,. 

3. Paragraful nr.35  ,,În final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curţii 

Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de 

constituţionalitate, puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii 

http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/geztsnjyga/legea-cadru-nr-284-2010-privind-salarizarea-unitara-a-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633388&d=2017-02-16#p-103633388
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmojsguza/ordonanta-de-urgenta-nr-43-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/gezdaobqgm3a/ordonanta-de-urgenta-nr-20-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633386&d=2017-02-16#p-103633386
http://lege5.ro/Gratuit/ha2dsoa/decizia-nr-1-1995-privind-obligativitatea-deciziilor-sale-pronuntate-in-cadrul-controlului-de-constitutionalitate?pid=&d=2017-02-16
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Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. 

Astfel, Curtea reţine că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, 

potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor 

de drept,,. 

4. Paragraful nr.36 ,, În consecinţă, aşa cum a statuat Curtea şi în jurisprudenţa sa (a se 

vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul 

Oficial a României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010), atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv 

autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională în 

considerentele şi dispozitivul prezentei decizii,,. 

5. Paragraful nr.37 ,, Pornind de la obligativitatea legiuitorului de a pune de acord 

dispoziţiile de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, ca o consecinţă a 

prezentei decizii de admitere, Curtea constată că, până la adoptarea soluţiei legislative 

corespunzătoare, în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituţie, din momentul publicării prezentei 

decizii în Monitorul Oficial al României, instituţiile şi autorităţile publice urmează să aplice în mod 

direct prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 16, art. 124 şi art. 126, în privinţa stabilirii 

"nivelului maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, 

după caz" al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare, astfel cum a fost constatat prin prezenta 

decizie,,. 

Ȋn speranţa că solicitările noastre vor fi soluţionate în mod favorabil, vă mulţumim. 

 

            

 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43227005&d=2017-02-16#p-43227005
http://lege5.ro/Gratuit/gezdsobqg4/decizia-nr-1415-2009-referitoare-la-obiectia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-legii-cadru-privind-salarizarea-unitara-a-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/geztgojyge/decizia-nr-415-2010-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-cap-i-dispozitii-generale-art-1-9-ale-art-11-lit-e-f-si-g-ale-art-12-alin-2-ale-art-13-ale-art-14-lit-c-d-e-si-f-al?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43227005&d=2017-02-16#p-43227005
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226040&d=2017-02-16#p-43226040
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226117&d=2017-02-16#p-43226117
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226833&d=2017-02-16#p-43226833
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226845&d=2017-02-16#p-43226845

