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R O M Â N I A  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

15.03.2018 ora 14:00 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
595/22.09.2016 si modificata prin O.P. 247/26.04.2017 s-a întrunit astãzi 15.03.2018, la sedintã 

participând 9 dintre cei 25 de membri ai comisiei, temele fiind: 1. Prezentarea si dezbaterea 

solicitarilor sindicalistilor din cadrul Sindicatului national al agentilor de politie – filiala Buzau; 

2. Prezentarea si dezbaterea Ordonantei de Urgenta pentru adoptarea unor masuri fiscal-

bugetare, precum si a Notei de fundamentare – tema propusa de Federatia Columna, afiliata la 

C.N.S.L.R. Fratia. 

      Au fost prezenti 8 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (dl. Subprefect Marian Sorin Gheorghe), Inspectoratul de Politie Judetean Buzãu (dl. 

Plesoianu Bogdan), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Palcau Daniela), Agentia Judeteana 

pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Agapie Petre), Directia de Sanatate Publica Buzau 

Buzau (dl. Bolchi Lucian), Casa Judeteana de Pensii (d-na. Mariana Tigau),  Administratia Judeteana 

a Finantelor Publice Buzau (dl. Radu Adrian), Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau (d-na. Toma 

Camelia).  

      Din partea Confederatilor/Federatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Radu Cornel – presedinte Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România „Fratia” – 

filiala Buzau. 

Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – invitat 

permanent. 

Bechir Adrian – vicepresedinte S.N.A.P. – filiala Buzau. 
 

 

Sedinta a fost condusa de  Subprefectul Judetului Buzau. 
 

TEMA 1: Prezentarea si dezbaterea solicitarilor sindicalistilor din cadrul Sindicatului national 

al agentilor de politie – filiala Buzau; 

Bechir Adrian – vicepresedinte S.N.A.P. – filiala Buzau a comunicat membrilor comisiei solicitarile 

sindicalistilor, anume:  

„Sindicatul National al Agentilor de Politie, Biroul Teritorial Buzău, organizatie sindicală ce 
reprezintă interesele a peste 500 de politisti din cadrul IPJ Buzău, intentionează sa organizeze o 
manifestare de protest în fata Prefecturii Buzău, în mod simbolic, cu ocazia festivitătilor prilejuite de 

ziua Politiei Romane, în data de 23.03.2018, pentru a atrage atentia factorilor politici cu privire la 
politica de sfidare continua si badjocorire a politistului, întretinută de guvernul PSD. 

Mentionăm, printre altele, ca în anul 2017, politisti, în exercitarea atributiunilor de apărare 
a cetatienilor, au platit cu viata. 

Printre numeroasele revendicări vă aducem la cunostintiă următoarele: 
-subfinantiarea sistemului de ordine publica 

-neaplicarea corectă a HG 1/2017 cu privire la stabilirea salariului minim brut pe tară, în 
acest moment, salariul de bază al politistului, fară sporuri sau adaosuri se situează între 590-650 lei  

-Parcul auto total depăsit tehnic, autospecialele politiei având circa 300.000-400.000 de 

kilometri, reprezentând un real pericol atât pentru politist cat si pentru ceilalti participanti la trafic  
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-Încălcarea prevederilor Constitutiei României cu privire la dreptul de a dispune de timpul 
liber, politisti fiind planificati să asigure continuarea serviciului politienesc fară a fi remunerati în 
nici un fel pentru acest lucru, având în vedere si recenta decizie CJUE în cauza C-518/15. 

-Discriminarea salarială pe care actualul guvern o face, în sensul că unele categorii socio-

profesionale, au fost trecute în plată pe grilă din anul 2022 încă de acum iar politistii nu reprezintă 
o prioritate pentru actualul govern. 

-Lipsa personalului, în present în IPJ Buzău exista Sectii de Politie care lucreaza cu circa 55 
la sută din efectiv, lucru ce afectează calitatea serviciului politienesc. 

-Neplata salariilor compensatorii cu ocazia pensionării prevăzute de legislatia în vigoare. 
-Cazuri punctuale de abuz ale managerilor de toate nivelurile creându-se astfel o 

discriminare intre colegi. 

-Slaba legislatie privind protectia politistilor, în ultimul an înregisrându-se un număr 
semnificativ de fapte de ultraj. 

-Dotarea este precară, dăm ca exemplu armamentul din dotarea politistilor, model 1974. 

-Sediile Posturilor de Politie/Sectiilor de Politie Rurală au fost lăsate de izbeliste ca urmare 

a neimplicării factorului politic în ceea ce priveste alocarea fondurilor de investitii fatiă de acesta- 

colegii donează institutiei calculatoare, elemente de mobilier, coli de scris, pixuri etc. 
În sperăm că dialogul nu va fi unul formal menit să ne împiedice să ne manifestăm 

nemultiumirile, iar în urma conultărilor, dacă problemele aduse în discutie nu vor fi solutionate, 
vom decurge la toate formele legale de protest care să determine factorul politic să acorde 
institiutiei Politiei Române respectul cuvenit.” 

 

         TEMA 2: Prezentarea si dezbaterea Ordonantei de Urgenta pentru adoptarea unor masuri 

fiscal-bugetare, precum si a Notei de fundamentare – tema propusa de Federatia Columna, 

afiliata la C.N.S.L.R. Fratia. 

Radu Cornel – presedinte Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România „Fratia” – 

filiala Buzau. A prezentat în sinteza materialul. Nu au fost interventii pe marginea Proiectului 

Ordonantei de Urgenta pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si a Notei de 

fundamentare. 
 

 

Subprefectul Judetului, domnul Marian Sorin Gheorghe a concluzionat: 

 „Am luat act de punctele de vedere exprimate în cadrul temei principale si de aceea o sa  

înaintam procesul verbal, în regim de urgenta, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si 

Ministerului Afacerilor Interne , pentru a fi discutat la nivelul Consiliului National Tripartit de 

Dialog Social.  
 
 

 
 

 
 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

P R E F E C T,  

 
 

 
 

 

CARMEN-ADRIANA ICHIM 

 

 

 

 

 

                                                     Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                    Lungu Marcel 


