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CONFEDERA�IA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

AVOCATUL Poporului este in-
stituția care apără drepturile și 
libertățile persoanelor fizice în 
raporturile acestora cu instituțiile 
publice.

Constituția României definește această instituție:
Capitolul IV – Avocatul Poporului
Numirea și rolul – Art. 58
(1)  Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 

ani pentru apărarea drepturilor și libertăților per-
soanelor fizice. Adjuncții Avocatului Poporului 
sunt specializați pe domenii de activitate.

(2)  Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini 
nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția 
funcțiilor didactice din învățământul superior.

(3)  Organizarea și funcționarea instituției Avocatul 
Poporului se stabilesc prin lege organică.

Exercitarea atribuțiilor – Art. 59
(1)  Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din ofi-

ciu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile 
și în libertățile lor, în limitele stabilite de lege.

(2)  Autoritățile publice sunt obligate să asigure Avo-
catului Poporului sprijinul necesar în exercitarea 
atribuțiilor sale.

Raportul în fața Parlamentului – Art. 60
Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale 
Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea aces-
tora. Rapoartele pot conține recomandări privind le-
gislația sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea 
drepturilor și a libertăților cetățenilor.

Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organi-
zarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 
acordă Avocatului Poporului următoarele atribuții:

Capitolul IV:
Atribuțiile Avocatului Poporului – Art. 13
(1)  Avocatul Poporului are următoarele atribuții:
a)  coordonează activitatea instituției Avocatul Po-

porului;
a¹)  coordonează activitatea de prevenire a torturii în 

locurile de detenție, desfășurată prin Domeniul 
privind prevenirea torturii în locurile de detenție;

a²)  aprobă rapoartele de vizită întocmite în cadrul 
activității de prevenire a torturii;

a³)  aprobă recomandările care însoțesc rapoartele 
de vizită întocmite în cazurile în care, în urma vi-
zitelor efectuate, sunt sesizate neregularități;

b)  decide asupra petițiilor formulate de persoanele fi-
zice lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăților 
acestora de către autoritățile administrației publice;

c)  verifică activitatea de rezolvare legală a petițiilor 
primite și solicită autorităților sau funcționarilor 
administrației publice în cauză încetarea încăl-
cării drepturilor și libertăților persoanelor fizice, 
repunerea în drepturi a petiționarului și repararea 
prejudiciilor;

d)  formulează puncte de vedere, la cererea Curții 
Constituționale;

e)  poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la 
neconstituționalitatea legilor, înainte de promul-
garea acestora;

f)  poate sesiza direct Curtea Constituțională cu ex-
cepția de neconstituționalitate a legilor și ordo-
nanțelor;

g)  reprezintă instituția Avocatul Poporului în fața Ca-
merei Deputaților, a Senatului și a celorlalte auto-
rități publice, precum și în relațiile cu persoanele 
fizice sau juridice;

h)  angajează salariații instituției Avocatul Poporului 
și exercită dreptul de autoritate disciplinară asu-
pra acestora;

i)  exercită funcția de ordonator principal de credite, 
atribuție pe care o poate delega cu respectarea 
prevederilor legale privind finanțele publice;

j)  poate sesiza instanța de contencios administrativ, 
în condițiile legii contenciosului administrativ;

k)  îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.
(2)  Avocatul Poporului poate delega exercitarea 

acestor atribuții adjuncților săi sau unor persoa-
ne cu funcții de conducere din cadrul instituției.

 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea
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Consultări privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice
ÎN data de 7 octombrie 2016, la invitația Ministerului 
Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Confederația Sindicatelor Democratice 
din România a participat la întâlnirea care a avut ca 
temă: „consultări privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice”.

Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Muncii 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Din partea CSDR a participat președintele Iacob 
Baciu și Ioan-Leon Naroși, consilier al președintelui 
pe probleme de educație.

În cadrul acestei întâlniri, ministrul Dragoș Nicolae 
Pîslaru a prezentat o sinteză a întâlnirilor anterioare 
care au avut ca temă salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

Discuția a avut ca punct de plecare prognoza Mi-
nisterului de Finanțe conform căreia, până în anul 
2021, datorită creșterii economice anuale, fondul de 
salarii, în sectorul bugetar, ar crește cu 14 miliarde 
lei, ceea ce în procente ar reprezenta o creștere de 
aproximativ 29,6% față de fondul de salarii existent 
la nivelul anului 2016.

Au fost prezentate trei principii care ar sta la în-
ceperea procesului de elaborare a legii salarizării 
personalului plătit din fonduri publice, pornind de la 
ipoteza că va exista o proiecție nominală a salariilor 
din sectorul bugetar, sub forma unei grile unice, la 
nivelul anului 2021:
§§ Creșterea anuală, graduală a salariului pornind de 

la un procent al salariului estimat la nivelul anului 
2021, până la atingerea, în anul 2021, a nivelului 
salarial din grilă;
§§ Creșterea cu o valoare nominală, anuală a sala-

riului până la atingerea, în anul 2021, a nivelului 
salarial din grilă;
§§ Creșterea anuală a salariilor secvențial, începând 

cu salariile mici, până la atingerea, în anul 2021, a 
nivelului salarial din grilă.
La finalul întâlnirii, guvernul a înaintat spre con-

sultare și informare CAPITOLUL I din propunerea de 
proiect a Legii – Cadru privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice.

Totodată s-a stabilit ca, în cadrul familiilor ocu-
paționale din sectorul bugetar să se poată face mici 
ajustări în grila de salarizare existentă în Legea 284. n
Întrunirea comisiei de dialog social  
din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice
ÎN data de 26 octombrie 2016 a fost convocată șe-
dința comisiei de dialog social având pe ordinea de 
zi următoarele:
§§ Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modifica-

rea și completarea Hotărârii Guvernului 500/2011 
privind registrul general de evidență a salariaților 
și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale;

§§ Proiect de lege privind organizarea și funcționa-
rea Consiliului Economic și Social și desemnarea 
reprezentanților României în Comitetul Economic 
și Social European.

Ședința a fost prezidată de domnul Serghei Me-
saroș, directorul Direcției Dialog Social.

Din partea Confederației Sindicatelor Democrati-
ce din România au participat domnul Radu Minea și 
domnul Grecu Gheorghe. n
Ministrul pentru Consultare Publică şi 
Dialog Civic, doamna Victoria-Violeta 
Alexandru în vizită la CSDR 
ÎN data de 26 octombrie 2016, doamna Victoria 
Violeta Alexandru, Ministrul pentru Consultare Pu-
blică și Dialog Civic a prezentat conducerii CSDR 
proiectul de lege privind organizarea și funcționarea 
Consiliului Economic și Social.

Domnul Serghei Mesaroș, directorul Direcției Dialog Social

Participarea CSDR la ședința comisiei de dialog social

Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic în vizită la CSDR
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Confederația Sindicatelor Democratice din Româ-
nia a solicitat retragerea de urgență a propunerii de 
lege prezentate, motivând că aceasta aduce atinge-
re libertății de exprimare a confederațiilor sindicale 
reprezentative și a autonomiei Consiliului Economic 
și Social. n
CSDR şi-a nominalizat reprezentanţii 
la întâlnirile familiilor ocupaţionale din 
sectorul bugetar 
AVÂND în vedere adresa Ministerului Muncii, Fami-
liei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în-
registrată cu numărul 403/10.10.2016, prin care se 
solicita nominalizarea persoanelor care vor repre-
zenta confederația la întâlnirile organizate cu fami-
liile ocupaționale din sectorul bugetar, în vederea 
elaborării legii salarizării unitare pentru personalul 
plătit din fonduri publice, CSDR a  transmis lista per-
soanelor care vor participa la aceste întâlniri, con-
form calendarului propus:
§§ Familia ocupațională educație - pentru întâlnirea 

programată marți, 11 octombrie 2016, în intervalul 
orar 09:00 – 11:00, CSDR a fost reprezentată de:
-  Hancescu Simion, vicepreședinte CSDR și pre-

ședinte al FSLI;
-  Bogatu Aurel, membru al Consiliului Național 

CSDR, vicepreședinte al FSLI.
§§ Familia ocupațională sănătate – pentru întâlnirea 

programată vineri, 14 octombrie 2016, în intervalul 
orar 14:00 – 16:00, CSDR a fost reprezentată de:
-  Turturică Dumitru, membru al Biroului Executiv 

Național;
-  Cojoacă Marian, membru titular CDS – Ministe-

rul Sănătății;
-  Sovărășteanu Nicolae, membru supleant CDS – 

Ministerul Sănătății.
§§ Familia ocupațională asistență socială – pen-

tru întâlnirea programată vineri, 14 octombrie 
2016, în intervalul orar 16:00 – 18:00, CSDR a fost 
reprezentată de:
-  Turturică Dumitru, membru al Biroului Executiv 

Național;
-  Cojoacă Marian, membru titular CDS – Ministe-

rul Sănătății;
-  Sovărășteanu Nicolae, membru supleant CDS – 

Ministerul Sănătății.
§§ Familia ocupațională Administrație Publică 

Centrală și Administrație Publică Locală – 
pentru întâlnirea programată luni, 17 octombrie 
2016, în intervalul orar 12:00 – 15:00, CSDR a fost 
reprezentată de:
-  Crețu Nicolae, vicepreședinte CSDR;
-  Rusu Sabin, secretar general CSDR;
-  Naroși Ioan Leon, consilier președinte CSDR.
§§ Familia ocupațională Apărare și Ordine Pu-

blică – pentru întâlnirea programată marți,  
18 octombrie 2016, în intervalul orar 12:00 – 15:00, 
CSDR a fost reprezentată de:
-  Baciu Iacob, președinte CSDR;

-  Negrău Dorin, membru al Biroului Executiv Na-
țional;

-  Grecu Gheorghe, membru al Biroului Executiv 
Național.

§§ Familia ocupațională Justiție – pentru întâlnirea 
programată miercuri, 19 octombrie 2016, în interva-
lul orar 15:00 – 18:00, CSDR a fost reprezentată de:
-  Baciu Iacob, președinte CSDR;
-  Florescu Lucian, membru al Biroului Executiv 

Național. n
Întâlnirea preşedintelui Iacob Baciu 
cu Uniunea Judeţeană a Sindicatelor 
Democratice Constanţa
ÎN data de 13 octombrie 2016, la Eforie Nord, a avut 
loc întâlnirea președintelui Iacob Baciu cu condu-
cerea Uniunii Județene a Sindicatelor Democratice 
Constanța.

Din partea Uniunii Județene a Sindicatelor Demo-
cratice Constanța au participat:
§§ Mitică Iosif – președintele uniunii și președintele 

SLSIP Constanța;
§§ Antonaru Cristinel – vice-președintele uniunii și 

președintele Sindicatului Apele Dobrogea Litoral;
§§ Spătaru Cristian – vice-președintele uniunii și 

președintele Organizației Sindicale Cimentul Bu-
curești Filiala Medgidia.
Întâlnirea a avut un scop informal cu privire la acti-

vitatea uniunii, problemele în plan local, propuneri și 
solicitări adresate CSDR pentru susținerea revendi-
cărilor membrilor de sindicat din Constanța.

Președintele Iacob Baciu a subliniat importanța 
dezvoltării mișcării sindicale din județul Constanța 
prin atragerea de noi membri, elaborarea unor strate-
gii comune de reprezentare a intereselor sindicaliști-
lor în structurile de dialog social, promovarea imaginii 
CSDR și a activităților desfășurate de confederație.

Uniunea Județeană a Sindicatelor Democratice 
Constanța a fost înființată în data de 15 martie 1995 
pentru afirmarea unui sindicalism autentic, ca o ne-
cesitate a întăririi mișcării sindicale pe plan județean, 
la inițiativa a șapte sindicate județene: Sindicatul 
Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar 
Constanța, Sindicatul Cimentul Medgidia, Sindica-
tul Carmeco, Sindicatul Aesculap din Spitalul Clinic 
Municipal Constanța, Sindicatul CA Sanitare Hypo-

Participanții la întâlnirea de la Constanța
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Capitolul III: 
Adjuncții Avocatului Poporului – Art. 10
(1)  Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, spe-

cializați pe următoarele domenii de activitate:
a)  drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați 

și femei, culte religioase și minorități naționale;
b)  drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensio-

narilor, persoanelor cu handicap;
c)  armată, justiție, poliție, penitenciare;
d)  proprietate, muncă, protecție socială, impozite și 

taxe.
e)  prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamen-

te cu cruzime, inumane sau degradante în locurile 
de detenție.

(2)  Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc atât 
atribuțiile ce le revin potrivit domeniului de spe-
cializare, cât și orice alte atribuții care le sunt în-
credințate de Avocatul Poporului.

(3)  Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc, în 
ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuți-

ile acestuia în caz de imposibilitate temporară a 
exercitării funcției.

Capitolul III:
Adjuncții Avocatului Poporului – Art. 12
(1)  Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc urmă-

toarele atribuții:
a)  coordonează activitatea din domeniul lor de ac-

tivitate;
b)  informează Avocatul Poporului cu privire la activi-

tatea din domeniul lor de activitate;
c)  repartizează petițiile în cadrul domeniilor lor de 

activitate;
d)  avizează rapoartele, recomandările, precum și 

orice alte acte supuse aprobării Avocatului Popo-
rului;

e)  îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Po-
porului, atribuțiile acestuia în caz de imposibilita-
te temporară a exercitării funcției;

f)  îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Avocatul 
Poporului, în limitele legii. n

ê continuare din pag. 1

Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului 
informativ în rândul membrilor dumneavoastră 
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă 
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul 
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3, 
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax: 
021.313.2010, E-mail: buletin@csdr.ro.
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crat din Direcția Județeană Constanța, Camera Me-
dicilor din Constanța și Sindicatul CA Sanitare din 
Spitalul Medgidia.

La foarte scurt timp de la înființare, existența 
UJSD Constanța a fost legalizată prin sentința jude-
cătorească nr. 249/05.05.1995 emisă de Tribunalul 
Constanța.

Ca membră a Confederației Sindicatelor Demo-
cratice din România UJSD Constanța era și a rămas 
o organizație fără caracter politic, constituită în sco-
pul apărării și promovării intereselor și drepturilor 
profesionale, economice, sociale, culturale și sporti-
ve ale membrilor săi de sindicat.

Sediul său a fost, inițial, pe str. Ștefan cel Mare 
nr. 9, iar în prezent este situat pe aceeași stradă la 
nr. 13, et. 2. n
Protest al angajaţilor  
din educaţia nemţeană 
PREȘEDINTELE Uniunii Județene a CSDR Neamț 
și președinte al Sindicatului Liber din Învățământ 
Neamț, Gabriel Ploscă, ne-a informat că, în data de 
24 octombrie 2016, la Piatra Neamț, angajați din edu-
cația nemțeană au protestat în fața Prefecturii Neamț. Protestatarii și-au manifestat nemulțumirea față 

de salarizarea din educație, față de tergiversarea 
elaborării și adoptării Legii salarizării unitare. n


