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referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personaluiui 

platit din fonduri publice (b402/14.07.2020)

in temeiui art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerea legislativa pentru modificarea ^i completarea Legii Cadru 

nr.153/2017privind salarizarea personaluiui platit din fonduri publice (b402/14.07.2020).

in temeiui art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in ^edinfa din data de 30.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotar&ii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotar^ea Plenului nr.52/14.05.2020, parfile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> 1 reprezentant al partii patronale §i 6 reprezentanti ai parfii sindicale au votat pentru 

avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 3 reprezentanti ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu observafia ca se impune acordarea acelorasi drepturi §i celorlalte 

categorii de angajafi platifi din fonduri publice care lucreaza in conditii similare de 

munca.
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> 4 reprezentanti ai partii patronale, 6 reprezentanti ai p^ii sindicale si reprezentantii

asocia^iilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare;
■ propunerea legislativa nu reu§este sa expuna in mod clar §i f^a echivoc motivatia 

pentru care este nevoie de un act normativ in domeniul salarial care sa vizeze in 

mod exclusiv un singur judel din Romania;
■ prin masurile propose, solutia legislativa este discriminatorie, intrucat toti salariatii 

din cadrul centrelor de asistenta social^ din Romania ar trebui sa beneficieze de un 

spor la salariu, dat fiind specificul muncii prestate. In acest sens, §i ceilalti salariati 

ai centrelor de asistenta sociala din alte zone, care lucreaza, spre exemplu, cu copii 

delicventi, ar avea drept la acest spor;

■ de asemenea, initiativa este de natura a genera discriminari la nivelul personalului 

didactic, existand, totodata, coeficienli de corectie care se aplica la calculul costului 

standard elev/ pre§colar;
■ aplicarea unei legi cu un text de natura a crea ambiguitali ar fi insolita de dificultati 

in implementare. Spre exemplu, nu reiese clar care sunt unitatile din Valea Jiului in 

care va urma sa se aplice aceasta lege, mai ales ca mai multe judete sunt traversate 

de raul Jiu;
■ regiunea vizata in textului proiectului nu este singura zona saraca si defavorizata din 

Romania, multe altele aflandu-se in aceea§i situatie, acordarea unor facilitali doar 

pentru o anumita regiune ar reprezenta o masura discriminatorie fa^a de celelalte 

regiuni aflate in situatii similare ?i din acest punct de vedere;

■ diferentierea pe zone §i localitati prin hot^are a Guvemului permite executivului 

stabilirea oportunita^ii includerii acestora pentru o perioada determinata, iar 

includerea unor localitati in legea de baza nu ar mai permite eliminarea lor decat 

prin lege, chiar daca ulterior nu s-ar mai justifica.

> 2 reprezentanti ai partii patronale s-au abtinut de la vot.
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