
rî
ll,' Mue5cday 09 of May 2017, 0351181700 	 023681605 	 Page 3 of 

PREUNĂ : 

Organiza ţ iiie Iucr ă torHor tlin Administratia Public ă  
Locai ă  se întâlnesc azi Ia Ducuresti 
Tema discu ţ iiior: Proiectut Legii salariz ă rii 

Întâ!nirea este initiat ă  de FNSA si va avea loc la sediu! din Bucureti al USFFPC Forta Legii, apoi la Par!ament 

Uniunea Sindicateior FuncţîonarîlorPublici 
j 	ş i Personalului Contractual FORŢA LEGH® 

rederatie sindicat ă  reprezentativa ta nivet nationat pe sectorul Administratie Pubtica 
Afitiat ă  Ia Confedera ţ ia Sindicat ă  Na ţ ionat ă  MERIDIAN 

COMUNICAT 

9 Mai 2017 

Organiza ţ iiJe sindicale reprezentative din Administraţ ia pubJică  se vor întâlni 
azi Ja Bucuresti, începând cu orele 12.00, Ja sediul USFPPC For ţa Legii — CSN Meridian 

lnvita ţ ia a fost lansată  de preedintele FNSA, domnul Valer Suciu 

Sunt ateptate să  participe la întâlnire: 

Federa ţ ia Naţ ională  a Sindicatelor din Administra ţ ie, afiliat ă  Ja Cartel Alfa 

Federa ţ ia Sindicatelor Pro Administra ţ ie din România, afiliat ă  la Cartel AJfa 

Uniunea Sindicatelor Func ţ ionarilor Publici si Personalului Contractual Forta Legii-Mericiian 

Federa ţ ia Naţ ională  a Sindicatelor din Administra ţ ia Locai ă  Sed Lex, CNSLR-Frăţ ia 

Federaţ ia Salariaţ ilor din Administra ţ ia Centrală  i Locală  Columna, CNSLR-Frăţ ia 

Sindicatul Naţ ional al Funcţ ionarilor Publici, afiliat la CNSLR-Fr ăţ ia 

i Federaţia Publisind, afiliat ă  la BJocuJ Naţ ional Sindical 

Întâlnirea este prima pe tema proiectului viitoarei Legi a salariz ă rii, un proiect 100 0/o 

politic, prin care se propune ca salarizarea în Administra ţia local ă  să  fie J ăsată  Ja mâna 
politicului local. Proiectul a fost realizat de Puterea actual ă  fă ră  consultarea organiza ţiilor sindicale 
reprezentative din Administra ţ ia publică , din denumire fiind elimiriată  chiar sintagma sistem unitar. 

Pentru Administra ţ ia publică  locală , drepturile salariale nu mai apar în proiectul de lege. 

Rezultatele acestor discu ţii vor fi prezentate începând cu orele 15.00 Comisiei de 
Muncă  din Camera Deputa ţilor, spre a fi avute în vedere în cadrul dezbaterilor parlamentare 
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