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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanf^ de urgenfS pentru aprobarea 

unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale

AnalizM proiectul de OrdonantS de urgenfa pentru 

aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creanfelor 

salariale, transmis de Secretariatui General ai Guvemului cu adresa 

nr.l40 dm 13.05.2021 si inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D389 din 

13.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art2 alm.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i func|ionare a Consiliului Legislativ,
AvizeazS favorabil proiectul de ordonanta de urgenta, cu 

unnatoarele observatii si propuneri:
1. Proiectul de ordonanta de urgen|a ai'e ca obiect de reglenienlare 

aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale.
Demersul legislativ urmare§te instituirea unei derogari de la 

prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.500/2002, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i de la prevederile art.5 din Legea nr.200/2006, 
cu modificSrile ulterioare, in sensul ca in anul 2021, incepand cu data 

intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia Guvemului sa se poata aloca, pe bazS de hotarari ale 

Guvemului, sume pentru transferuri din bugetui de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii §i Protectiei Sociale, catre Fondul de garantare pentru 

plata creantelor salariale.
2. Mentionam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
3. Apreciem ca se impune completarea Note! de fundamentare, in 

sensul dezvoltarii elementelor de fapt §i de drept care au determinat 

promovarea prezentului proiect in regim de urgenta, precum §1 o detaliere a 

eventualelor efecte negative decurgand din neadoptareaproiectului in forma 

avansata.
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In raport cu prevederile ait.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, 
republicata, conform carora Guvernul poate adopta ordonanfe de urgen^a 

numai in situafii extraordinare a caror reglementare nu poate fi am^ata, 

ale art.41 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum §i cu jurispruden|a in materie a Cuifii 
Constitutionale, consideram cS mentionarea doar a necesita^ii emiterii unei 
ordonanfe de urgen^a este insuficienta, fiind necesara prezentarea 

elementelor de fapt §i de drept in sustinerea situafiei extraordinare, a carei 
reglementare nu poate fi amanata, impunand recurgerea la aceasta cale de 

reglementare.
4. Din considerente de redactare, precum si sub aspectul respectarii 

nonnelor de tehnica legisiativa pentru elaborarea actelor normative, 
prevazute de Legea ni*.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, formulam urmatoai*ele observatii §i propuneri:
a) la titlu, in acord cu uzanfele normative, prepozifia „pentru” se va 

inlocui cu verbul „privind”;
b) la al doilea paragraf al preambiilului, semnalam ca normele 

de tehnica legisiativa nu permit utilizareaparantezelor pentru redarea unor 

explicatii, motiv pentru care recomandam renuntarea la utilizarea 

acestora.
La al patrulea paragraf, pentru evitarea utilizarii repetate a 

expresiei „Avand in vedere”, propunem inlocuirea acesteia cu o expresie 

echivalenta, cum ar fi „Luand in considerare”.
c) intruc^t proiectul cuprinde un singur articol, potrivit regulilor de 

tehnica legisiativa, sintagma „art.I” din debutul acestuia se va inlocui cu 

expresia „Articol unic”.
La aUn.(l), pentru o completa informare juridica asupra Legii 

nr.500/2002, dupa numarul actului normativ se va insera titlul acestuia, 
sub forma „Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare”.
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