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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din 

Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

(b509/28.10,2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea 

nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit (6509/28.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 9.11.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea

motivare:

• o modificare a prezentei legi va fi oportună numai după ce în Legea Bugetului de Stat vor fi 

prevăzute sumele necesare pentru aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu atât mai mult cu cât propunerea legislativă face referire la un număr de 

aproximativ 200 de beneficiari din Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul 

Tineretului şi Sportului. Nu se poate stabili o prioritate pentru plăţi de tipul „indemnizaţiei 

de merit” înaintea aplicării corecte şi integrale a legii mai sus enunţate, plăţi efectuate în 

concordanţă cu bugetul alocat acestor ministere.
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oPreşedinte, 
Bogdan SIMI

%
o "'L

OO



Biroul permanent al Senatului Biroul permanent al Senatului

6.M.K- ii.ii. loai.503. /Bp
7

CONSILIUL ECOnOIvIIC Si socTăl
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021,316.31.34 

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

CIS Fax: 021.316.31.31
i ROMÂNIA V

mm ^ Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro
Membru fondator al Asnciafici Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) 

Membru al Uniunii Consliiilor Economice şi Sociaie.şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)
.«Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare." (Art. 141 (linA^o/uiUiutuLRomâiuei ivvtuitâ)

„o,™ ....
ÎNTRARL- Nr..AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din 

Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

(b509/28.10,2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republica^ cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea 

nr. 118/2002pentru instituirea indemnizaţiei de merit (b509/28.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 9.11.2021, desSşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare;

• o modificare a prezentei legi va fi oportună numai după ce în Legea Bugetului de Stat vor fi 
prevăzute sumele necesare pentru aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu atât mai mult cu cât propunerea legislativă face referire la un număr de 
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