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ROMÂN IA  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

21.08.2018 ora 12:30 
 

      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 21.08.2018, la sedintã 

participând 13 dintre cei 25 de membri ai comisiei, temele fiind „Prezentarea si dezbaterea 

solicitarilor Sindicatului National al Politistilor FORTUS LEX – membru al Federatiei Nationale 

a Sindicatelor din Politie SED LEX - tema propusa de catre presedintele FORTUS LEX - Buzau. 

      Au fost prezenti 12 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (dl. Subprefect Marian Sorin Gheorghe), Consiliul Judetean Buzau (d-na Mirela Oprea), 

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. Tigau Mariana), Directia 

pentru Agricultura a Judetului Buzau (d-na Bornaz Carmen), Agentia Judeteana pentru Plati si 

Inspectie Sociala (d-na Banica Daniela Livia), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Palcau 

Daniela), Inspectoratul de Politie Judetean Buzau (d-na Radulescu Mihaela), Administratia Judeteana 

a Finantelor Publice Buzau (dl. Radu Adrian) si Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau (dl. Andrei 

Eugen). 

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

Vasile Minica – presedinte Confederatia Nationala „CARTEL ALFA” – filiala Buzau. 

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

permanent. 

Iamandache Nicolae Andrada – avocat Cabinet Avocat Oana Tanasica– invitata. 

Neder Andrei – Viceprimar Municipiul Buzau-invitat. 

Ionita Florin – Politia Locala Buzau-invitat. 

Anghel Adrian Eduard – presedinte FORTUS LEX Buzau-invitat 

Ene Vasile – vicepresedinte FORTUS LEX Buzau-invitat. 
 

Sedinta a fost condusa de  Prefectul Judetului Buzau – Carmen-Adriana Ichim 
 

TEMA: Doamna avocat Iamandache Nicolae Andrada a prezentat solicitarile membrilor de 

sindicat, anume: 

         „Va supune atentiei punctul de vedere cu privire la masurile adoptate prin HCL Buzau nr. 

120/2018 : 

1. HCL nr. 120/2018 vizează personalul Politiei Locale Buzău, institutie de sine stătătoare, dar a 
cărei înfiintare dispusă prin HCL nr. 267 si 270/2017 a fost anulată de către instanta de judecată 
prin Sentinta nr. 489/14.06.2018, care a dispus anularea celor două HCL anterior mentionate. În 
plus, la momentul adoptării HCL nr. 120/2018 – 18.05.2018 HCL nr. 267 si nr. 270/2017 prin care 

s-a dispus înfiintarea Politiei Locale Buzău erau suspendate de către instanta de judecată prin 
Sentinta nr. 647/09.06.2017, astfel încât nu se puteau dispune măsuri ulterioare suspendării, cu atât 
mai mult adoptarea de Hotărâri de Consiliu Local care să vizeze această institutie. 
2. Prin HCL nr. 120/2018 s-a dispus în realitate introducerea unor noi probe la concursul de 

ocupare a functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale si a unui examen anual de testare 

pentru angajatii din cadrul acestei institutii, precum si s-a procedat la conditionarea pastrarii 

locului de munca de declararea ca fiind admis la examenul anual de testare, în caz contrar 

angajatorul dispunand încetarea CIM prin concedierea salariatului. 
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2. Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 privind Politia Locala, raporturile de muncă ale 
personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează 
în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii. 
3. In acest sens, personalului contractual al Politiei Locale i se aplica dispozitiile din legislatia 

muncii, codul muncii si celelalte legi conexe, neputand fi introduse conditii si criterii suplimentare 

de pastrare a locului de munca/încetare a CIM printr-o Hotarare de Consiliu Local. Conditiile 

impuse de aceasta HCL reprezinta o adaugare a lege, ceea ce nu este permis, adoptarea unor 

asemenea dispozitii fiind în contradictie inclusiv cu dispozitiile art. 61 lit. c) din Codul Muncii care 
prevad ca se poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului doar in 

cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea 
fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare locului de muncă ocupat. 
4. Pe cale de consecinta, prin adoptarea HCL nr. 120/2018, Consiliul Local Buzau a intervenit in 

procesul de legiferare si in atributiile puterii legislative, atribuindu-si rolul acesteia, depasindu-si 

atributiile strict delimitate de lege, derogand de la legislatia aplicabila in materie personalului 

contractual, impunand reguli si conditii peste dispozitiile legale aplicabile”. 
Andrei Neder: Conform Codului Muncii sa stiti ca daca angajatul are calificative proaste i se poate 

rezilia contractul de munca. 

Prefect: Nu. Cum a fost data H.C.L. 120/2018 când erau suspendate celelalte H.C.L.-uri? 

Andrei Neder: Se aplica doar personalului contractul si in plus prin hotarâre se realizeaza testarea 
fizica a politistilor. 

Mirela Oprea: Trebuie sa fiti atenti la terminologie. Conform art. 188 din Legea 155/2010 politistii 

au participat la cursuri, programe fizice? Nu e în regula cu punctul 2.5 din hotarâre, adica procedati 

la conditionarea pastrarii locului de munca de declararea ca fiind admis la examenul anual de testare, 

în caz contrar angajatorul dispunand încetarea CIM prin concedierea salariatului. Nefericita 

exprimare. 

Vasile Ene: Absolut toti am fost testati si în plus noi avem ore de pregatire fizica în fiecare 
saptamâna. Deasemenea toti politistii au facut în perioada 2012-2015 cursuri pregatitoare inclusiv cu 

o firma privata aleasa de conducerea primariei. 

Andrei Neder: Trebuie sa-i testam ca sa le putem da calificative. 

Prefect: I.T.M.-ul ce are de spus? 

Andrei Eugen: Atributiile I.T.M.-ului se opresc în fata unei H.C.L. 
Andrei Neder: Doamna prefect baremurile au fost fixate pe vârste. 
Prefect: Corect sa se dea niste teste pentru evaluare pe partea de conditie fizica, dar prin H.C.L. 120 

dumneavostra modificati regulile jocului în timpul jocului. Toti avem drepturi si obligatii, 
dumneavostra ca angajator trebuie sa va asigurati ca cetateanul este în siguranta, dar va trebuie un 

fundament legal pentru modificarea unei hotarâri de consiliu. Nu vorbim la general de codul Muncii, 

Legea 188/1999, legea 155/2010. 

Mirela Oprea: Domnule viceprimar cred ca cel mai bine, chiar daca sunteti iar în instanta, ar fi sa 
modificati acel punct din hotarâre si astfel litigiul se încheie.  
Prefectul Judetului, doamna Carmen-Adriana Ichim: Am luat act de punctele de vedere exprimate în 
cadrul sedintei de astazi, o sa asteptam si decizia instantelor de judecata, dar repet, cred ca trebuie 

acordata mai multa atentie pentru fundamentarea legala a unei H.C.L., conform hotarârii Curtii 
Constitutionale.  
 
 

 

 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
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CARMEN-ADRIANA ICHIM                                                        

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                                Lungu Marcel 


