
V-

CONSILIUL ECONOMIC SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr, 7-9, sector 2, Bncure§ti, cod postal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

C. E. s
Homapia Fax: 021.316.31.31

Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Mcmbru fondator al Asoclaticl Internationale a Consiliilor Economice ^i Sociale ^i Institutiilor Similare (AICESIS)
Mcmbru al Uniunii Consiliilor Economicc $1 Sociale si Institutiilor Similare ale Statclor ?! Guvcrnclor Mcmbrc ale Francofoniei (UCESIF)

„Consiliu] Economic Social este organ consultativ al Parlamentului ^i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare ?! funefionare.” (Art. 141 din Constltufia Romdniei revizuitd)

CONSILIUL ECONOMjC $1 SOCIAL

fnreglstrat nr.----'0. //.AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvemului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea $i completarea 

unor acte normative in domeniul justiliei (pix615/l 1.11.2019)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funefionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. 
a) din Regulamentul de organizare §i func|ionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea pwpumrii legislative pentru modificarea Ordonanfei de urgentd a Guvemului 

nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul 

justitiei (plx615/ll.11.2019).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funefionarea Consiliului 
Economic §i Social, republicatd, cu modificarile ?i completarile ulterioare, m jedinfa din data de 

19.11.2019, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• expunerea de motive ce insofe§te propunerea legislativa nu prezinta argumente temeinice in 

favoarea prorogarii termenului prevazut la pet. 142 al art. I din Legea nr.242/2018 pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, care, de altfel, sunt de natura a sublinia necesitatea 

abrogarii respectivelor dispozifii;

• masura propusa contravine inclusiv recomandarilor Comisiei de la Venefia, care stipuleaza ca 

orice modificare a legilor care pot afecta actul de justifie sa se faca in baza unui studiu de impact.

Pre§edinte, 
lacob BACIlf:

oNO/i /̂,o

lA g
* #

mailto:ces@ces.ro
http://www.ces.ro

