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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice (b329/25.05.2022)

în 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 şi completarea Legii 

nr. 15 S/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (bS29/25.05.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

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

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.06.2022, 

desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului 
de act normativ;

> reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ, cu următoarea motivare:

• aplicarea prevederilor propunerii legislative este de natură a exercita o presiune 

suplimentară asupra bugetului general consolidat, fapt ce poate determina potenţiale 

efecte nefavorabile la nivelul economiei naţionale;
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• nu se precizează sursele de finanţare necesare decontării contravalorii cheltuielilor de 

deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi 

localitatea unde se află locul de muncă al acestora.

Preşedinte,
Bogdan
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