
COMUNICAT 
 

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din: 
 

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”, 
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, 
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, 
4. Federaţia „SANITAS” din România, 
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,  
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”, 
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, 
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din 

România „COLUMNA”, 
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-

Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România; 
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor  de la AGERPRES 
12.  Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din 

învăţământul superior, 
 
reunită la nivel de Birouri Executive, în data de 12 noiembrie 2009, a hotărât 
următoarele: 

1. Respingerea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional; 

2. Nesemnarea acordurilor individuale între angajat şi angajator pentru 
respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009; 

3. Organizarea de forme specifice de protest (grevă de zel, 
nedesfăşurarea de activităţi cu publicul etc.), în funcţie de domeniul de 
activitate, precum şi a unui miting/marş „al tăcerii”;  

4. Neparticiparea la Comisiile de Dialog Social – şi nu numai – pe a 
căror ordine de zi se află discutarea aplicării Legii nr. 329/2009; 

5. Întreprinderea unor demersuri la instituţiile internaţionale cu privire 
la efectele aplicării Legii nr. 329/2009. 

 
Alianţa Bugetarilor cere conducerilor instituţiilor publice să îşi asume 

răspunderea pentru desfăşurarea în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei şi a 
standardelor de calitate, a activităţilor publice, în condiţiile în care decide unilateral 
trimiterea în concediu fără plată a personalului sau reducerea timpului de lucru.  

Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să facă publice datele privitoare la 
economiile realizate prin: blocarea posturilor vacante, disponibilizările de 
personal, rectificările bugetare negative şi anularea unor drepturi salariale. 

De asemenea, Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să prezinte sumele 
prevăzute în buget pentru organizarea campaniei electorale şi să reducă cu 
15,5% cheltuielile pentru fiecare tur de scrutin. 

  
 Bucureşti, 12 noiembrie 2009 

 
 

Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor 


