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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ si pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice (b57/15.02.2022)

A ^ ^

In temeiul art. 2 aim. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i func|ionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificMe §i completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonantei de 

urgenfd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ fi pentru modificarea Legii- 

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice 

(h57/15.02.2022).
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in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i complet^le ulterioare, in 

sedin^a din data de 1.03.2022, desfa§urata online, conform prevederilor Hotar^ii Plenului 

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

urmatoarea motivare:

• propunerea nu este justificata, argumentele prezentate nefiind pertinente. Avand in 

vedere ca specificul fiincliei, a indatoririlor §i a sarcinilor instituliei prefectului nu s-au



schimbat de la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvemului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific^le §i completarile ulterioare, o 

schimbare ar insemna ca ini|iatorii contesta vointa initiatorilor Codului Administrativ - 

in cea mai mare parte aceleasi grupuri parlamentare ca inijiatorii acestei propuneri 

legislative. In plus, institulia prefectului este reprezentantul Guvemului pe plan local, 

deci este firesc sa fie vorba despre funclii publice teritoriale (locale);

• intrucat Legea - cadru nr. 153/2017 nu este aplicata in totalitate, pentru ca resursele nu au 

permis acest fapt, nu este oportuna introducerea altor categorii de salariati;

Pre^edinte, 
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