
           
      

 

Alla  ddootttt..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  BBaaffffii  
CCaappoo  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  
ddeellll’’  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  GGeenneerraallee,,  ddeell  PPeerrssoonnaallee  
ee  ddeeii  SSeerrvviizzii    
SSEEDDEE  

  
AAllllaa      ddootttt..ssssaa  FFaabbrriizziiaa  LLaappeeccoorreellllaa  

DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  
VViiaa  PPaassttrreennggoo  2222    
0000118855    RROOMMAA  
  

Alla   ddootttt..ssssaa  AAnnttoonneellllaa  MMaannnnoo  
DDiirreettttoorree  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  CCeennttrraallee  ppeerr  llee  
PPoolliittiicchhee  ddeell  PPeerrssoonnaallee  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellll’’  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  GGeenneerraallee,,  
ddeell  PPeerrssoonnaallee  ee  ddeeii  SSeerrvviizzii    
SSEEDDEE  
  

AAll    ddootttt..  FFiioorreennzzoo  SSiirriiaannnnii  
DDiirreettttoorree  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa  
TTrriibbuuttaarriiaa    
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllee  FFiinnaannzzee  
VViiaa  FFllaavviiaa  9977    
0000118877    RROOMMAA  
  

AAllllaa      ddootttt..ssssaa  CCoonncceettttaa  LLeeoonnee  
DDiirriiggeennttee  ddeellll’’UUffffiicciioo  XXIIII  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllee  FFiinnaannzzee  

       VViiaa  ddeellll’’  AAeerroonnaauuttiiccaa  112222  
0000114444  RROOMMAA  

  
ee,,pp..cc..,,  AAll      ddootttt..  SStteeffaannoo  FFeerrrraarrii  

          DDiirreettttoorree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa    
          PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  
          GGaalllleerriiaa  RReeggiinnaa  MMaarrgghheerriittaa  77  
          0000118844    RROOMMAA  

  
  
  

OOGGGGEETTTTOO  ::  NNoottaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  pprroott..  889933  ddeell          
2299//1111//22001100..  SSiisstteemmaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii..  RRiicchhiieessttaa  ddii  iinnccoonnttrroo  uurrggeennttee..  

  
  
  CCoonn  llaa  nnoottaa  cciittaattaa  iinn  ooggggeettttoo,,  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  
RRoommaa,,  nneell  ddiissppoorrrree  iinnddiiccaazziioonnii  aall  ppeerrssoonnaallee  ggiiuuddiiccaannttee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  
ccaalleennddaarriioo  ddeellllee  uuddiieennzzee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001111,,  hhaa  aallttrreessìì  tteessttuuaallmmeennttee  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  ““  QQuuaannttoo,,  ppooii,,  
aall  nnuummeerroo  ddeeii  rriiccoorrssii  ddaa  ttrraattttaarrssii  iinn  cciiaassccuunnaa  uuddiieennzzaa,,  rriiccoorrddoo  cchhee  iill  rreellaattiivvoo  aaddeemmppiimmeennttoo  èè  
pprreerrooggaattiivvaa  eesscclluussiivvaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddii  SSeezziioonnee,,  ggiiuussttoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  3300  ccoommmmaa  11  
ddeell  DD..  LLggss..  554466  ddeell  11999922;;  ppeerrttaannttoo  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  ddaa  ttrraattttaarree,,  aa  ssuuoo  tteemmppoo  
ccoonncceerrttaattoo  ttrraa  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  SSeeggrreetteerriiaa  eedd  iill  PPrreessiiddeennttee  ddii  qquueessttaa  
CCoommmmiissssiioonnee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iinn  ccaarriiccaa,,  ddoovvrràà  ccoonnssiiddeerraarrssii,,  aallllaa  ssttrreegguuaa  ddeell  mmeennzziioonnaattoo  aarrtt..  
3300,,  mmeerraammeennttee  iinnddiiccaattiivvoo  ……  ((oommiissssiiss))  ””..  
  CCiiòò  ppoossttoo,,  llaa  UUSSBB  MMEEFF  eesspprriimmee  pprrooffoonnddoo  ssccoonncceerrttoo  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  nnoonn  
rriinnvveenneennddoo  nneellllaa  nnoorrmmaa  cciittaattaa  aallccuunn  rriiffeerriimmeennttoo  ppllaauussiibbiillee  ppeerr  aaddddiivveenniirree  aallllee  mmeeddeessiimmee  
iinnccaauuttee  ccoonncclluussiioonnii..    



ÈÈ  ddii  ttuuttttaa  eevviiddeennzzaa,,  iinnffaattttii,,  cchhee  iill  ccoommmmaa  11  ddeellll’’aarrtt..  3300  ddeell  DD..  LLggss..  554466//11999922  ((SSee  nnoonn  
rriittiieennee  ddii  aaddoottttaarree  pprreelliimmiinnaarrmmeennttee  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  2277,,  iill  pprreessiiddeennttee,,  ssccaadduuttoo  iinn  
ooggnnii  ccaassoo  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii,,  ffiissssaa  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  
sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  3333  ee  3344  ee  nnoommiinnaa  iill  rreellaattoorree..))  rreecchhii  eesscclluussiivvaammeennttee  
ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  ddeell  GGiiuuddiiccee  ttrriibbuuttaarriioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ffiissssaazziioonnee  nneell  
rruuoolloo  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  ffaasscciiccoolloo  pprroocceessssuuaallee  sseennzzaa  aallccuunnaa  ssppeecciiffiiccaa  pprreevviissiioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  
ccoonncceerrnnee  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  ddaa  iimmmmeetttteerree  iinn  ttrraattttaazziioonnee..  EE  ddiivveerrssaammeennttee  nnoonn  
ppoottrreebbbbee  eesssseerree,,  eesssseennddoo  iill  DD..  LLggss..  554466//11999922  nnoorrmmaa  ggeenneerraallee  ssuull  pprroocceessssoo  ttrriibbuuttaarriioo..  

AA  ppaarreerree  ddeellllaa  ssccrriivveennttee,,  aall  ffiinnee  ddii  ssccoonnggiiuurraarree  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ddii  ppaarrttee  oo  ““ddii  ccoommooddoo””,,  llaa  
lleettttuurraa  ddeellllaa  nnoorrmmaa  nnoonn  ppuuòò  cchhee  eesssseerree  ccoommpplleessssiivvaa  ee  nnoonn  ppuuòò  eessiimmeerrssii  ddaallll’’eessaammee  ddeell  
ccoommbbiinnaattoo  ddiissppoossttoo  ddaall  cciittaattoo  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  ee  ddaall  CCCCNNLL  CCoommppaarrttoo  MMiinniisstteerrii,,  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  
ppuunnttuuaallmmeennttee  llee  ddiivveerrssee  mmaatteerriiee  ooggggeettttoo  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ((aarrtt..  66))  eedd  iinnddiivviidduuaa  
pprreecciissaammeennttee  ii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ((aarrtt..  88))..  NNeell  ccaassoo  ddii  ssppeecciiee,,  qquuiinnddii,,  llaa  
ddiissccrreezziioonnaalliittàà  ddeell  GGiiuuddiiccee  rreellaattiivvaa  aallllaa  ffiissssaazziioonnee  iinn  uuddiieennzzaa  ddeeii  ffaasscciiccoollii  pprroocceessssuuaallii  ddoovvrràà  
nneecceessssaarriiaammeennttee  ccoonntteemmppeerraarrssii  ccoonn  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  eexx  aarrtt..  66  CCCCNNLL  
ccoorrrreettttaammeennttee  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  88  CCCCNNLL..    

ÈÈ  iinnffaattttii  nnoottoo,,  aallmmeennoo  aa  qquueessttaa  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  SSiinnddaaccaallee,,  cchhee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  
CCoommmmiissssiioonnii  TTrriibbuuttaarriiee  ooppeerrii  uunnaa  nneettttaa  sseeppaarraazziioonnee  ttrraa  ppootteerree  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  ee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  
iinn  vviirrttùù  ddeellllaa  qquuaallee  llaa  ttiittoollaarriieettàà  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee,,  ffiinnaannzziiaarriiee  ee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  
ssiinnddaaccaallii  èè  ssttrreettttaammeennttee  rriisseerrvvaattaa  aa  qquueesstt’’  uullttiimmoo..  

IInn  ttaallee  ccoonntteessttoo,,  qquuiinnddii,,  aappppaarree  ddeell  ttuuttttoo  ppaarraaddoossssaallee,,  oollttrree  cchhee  pprroovvooccaattoorriioo,,  qquuaannttoo  
aasssseerriittoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  nneellllaa  cciittaattaa  nnoottaa  cchhee,,  
ddii  ffaattttoo,,  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa  nneellllaa  ddiissaapppplliiccaazziioonnee  uunniillaatteerraallee,,  sseeppppuurr  iinn  ppeerrffeettttaa  ccaarreennzzaa  ddii  
lleeggiittttiimmaazziioonnee  aadd  aaggiirree,,  ddii  uunn  aaccccoorrddoo  ppaattttiizziioo  ttrraa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  SSiinnddaaccaallii,,  
ppeerraallttrroo  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa  ddii  uunnaa  ffoorrttee  vveerrtteennzzaa  iinn  aattttoo  iinn  ttaallee  sseeddee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  eedd  aavveennttee  
aadd  ooggggeettttoo  pprroopprriioo  llaa  rriimmoodduullaazziioonnee  ddii  ttaallee  aaccccoorrddoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  eessiigguuiittàà  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  
oorrggaanniiccaa  eeffffeettttiivvaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallllee  cceessssaazziioonnii  ddaall  sseerrvviizziioo  aa  vvaarriioo  ttiittoolloo  ddeell  ppeerrssoonnaallee..    

EEdd  aappppaarree  aallttrreettttaannttoo  ssccoonncceerrttaannttee,,  aa  ttaallee  rriigguuaarrddoo,,  llaa  ppoossiizziioonnee  aassssuunnttaa,,  iinn  ooccccaassiioonnee  
ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddeell  33  ddiicceemmbbrree  22001100,,  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  
PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  llaa  qquuaallee  ssii  èè  ddiicchhiiaarraattaa,,  ddii  ffaattttoo,,  eessaauuttoorraattaa  ddeellllee  pprreerrooggaattiivvee  eesscclluussiivvee  ddii  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ppeerrcchhéé  iinn  
aatttteessaa  ddii  iissttrruuzziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa  TTrriibbuuttaarriiaa..  

LLaa  UUSSBB  MMEEFF,,  nneelllloo  ssttiiggmmaattiizzzzaarree  llaa  ggrraavviittàà  ddii  ttaallee  iinnooppppoorrttuunnaa  iinnggeerreennzzaa  ddeell  ppootteerree  
ggiiuurriissddiizziioonnaallee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  aattttrriibbuuzziioonnii  eesscclluussiivvee  ddeellll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  nnoonncchhéé  iill  
ccoommppoorrttaammeennttoo  ppaalleesseemmeennttee  ddiillaattoorriioo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  nnoonn  rriitteenneennddoo  aallttrreessìì  
uulltteerriioorrmmeennttee  pprrooccrraassttiinnaabbiillee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  vveerrtteennzzee  iinn  eesssseerree  pprreessssoo  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  
TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa,,  cchhiieeddee  ll’’aappeerrttuurraa  iimmmmeeddiiaattaa  ddii  uunn  ttaavvoolloo  nneeggoozziiaallee  ccoonn  ii  
ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  88  ccoommmmaa  11  CCCCNNLL  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  

  
••••••••  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  
••••••••  rriimmoodduullaazziioonnee  ddeeii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  TTrriibbuuttaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa..  
  

IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  ddeepplloorreevvoollee  ssiittuuaazziioonnee  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallllaa  nnoottaa  iinn  ooggggeettttoo  ee  ddeellllee  
eevveennttuuaallii  rriippeerrccuussssiioonnii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee,,  llaa  UUSSBB  MMEEFF  iinnddiiccee  lloo  ssttaattoo  ddii  aaggiittaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  
ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii  TTrriibbuuttaarriiee  pprroommuuoovveennddoo,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  llee  ooppppoorrttuunnee  ffoorrmmee  ddii  lloottttaa  aa  ttuutteellaa  
ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..    
  
  
  
RRoommaa,,  1100  ggeennnnaaiioo  22001111  
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