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 Nr. 10 din 18.01.2010 

 

Către 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

D-lui. Emil BOC - Prim-ministru  

 

    

 Subscrisa, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN 

ADMINISTAŢIE (F.N.S.A.), cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 16, jud. Cluj, 

reprezentată legal prin dl. SUCIU VALER în calitate de preşedinte, federaţie reprezentativă 

la nivel de ramură privind administraţia publică conform Sentinţei Civile nr. 23 Fed. Din 

25.10.2007 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a Civilă , în dosar Nr. 31792/3/2007,  

 

 în temeiul art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 şi în baza art. 1, art. 2 şi art. 7 din Legea 

nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrativ, îndeplineşte prezenta 

 

PROCEDURĂ PREALABILĂ 

 

      şi solicită Guvernului României, ca organ ierarhic superior Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale precum şi Ministerului Finanţelor Publice, să inţieze procedura de recurs 

ierarhic şi să solicite celor două ministere emitente  

 

ANULAREA 

 

 

în totalitate a ORDINULUI comun nr. 32/42 din 11 ianuarie 2010 pentru monitorizarea 

şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale 

administraiei locale, publicat în Monitorul oficial nr. 3 din 15 ianuarie 2010, pentru 

următoarele considerente: 

 

- acest act a fost adoptat cu eludarea tuturor principiilor şi a regimului general al 

autonomiei locale şi descentralizării, cu nerespectarea Constituţiei României, a Legii nr. 
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215/2001 privind admnistraţia publică locală şi a Legii-cadru a descentralizării nr. 

195/2006. 

- prin art. 3 se insituie un control în afara legii asupra actelor de decizie internă ale 

ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, în sarcina 

agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale, organe subrodonate Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice din 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Actele autorităţilor administraţiei publice locale 

sunt însă supuse exclusiv controlului de legalitate al prefectului, aşa numitei tutele 

administrative, ori prin acest act administraţia publică locale este subordonată direct 

Guvernului. 

- conform legii, ordonatorii principali de credite ai adminsitraţiei publice locale, primarul 

şi respectiv preşedintele consiliului judeţean propun organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate şi ale serviciilor publice de interes local, precum şi bugetul local, care se 

aprobă exclusiv de consiliul local şi respectiv consiliul judeţean, prin hotărâre de 

consiliu. De asemenea, reîncadrarea personalului şi recalcularea salariului pe anul 2010 

în baza Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri 

publice, în sensul includerii în salariul de bază a unor sporuri, se va face prin dispoziţie 

de primar, respectiv dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, acte adminsitrative 

supuse exclusiv controlului ierarhic al prefectului, şi legislaţiei contenciosului 

adminsitrativ. Ori acest Ordin instituie în mod nelegal un control extern asupra actelor 

administraţiei publice locale, ceea ce contravine Cartei Europene a Autonomiei Locale, 

Constituţiei României, principiilor autonomiei locale şi descentralizării şi nesubordonării 

administraţiei publice locale. 

- de asemenea, în nota prevăzută la anexa Ordinului se prevede în mod abuziv şi nelegal ca 

pe anul 2010 nu vor fi luate în considerare drepturile salariale stabilite prin contractele 

colective de muncă. Această prevedere restrictivă încalcă principiul fundamental al 

negocierii colective, pe de-o parte, iar pe de alta, un act normativ de forţa inferioară, un 

ordin ministerial, contravine însăşi Legii nr. 330/2009, care nu instituie o astfel de 

interdicţie.  

 

Pentru aceste considerente, solicităm Guvernului României să iniţieze de urgenţă 

procedura controlului administrativ ierarhic asupra actelor ministerelor şi să anuleze 

actul administrativ reprezentat de Ordinul comun al MMFPS şi MFP nr. 32/42/2010. 

Prezenta constituie procedură prealabilă în sensul legii contenciosului administrativ. 

Cu stimă,  

 

Valer Suciu, 

Preşedinte al F.N.S.A.                                  

                                                                                  Simina Cadiş, 

                                                                                                               Consilier juridic 


