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„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 din Constituţia României revizuită)
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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

publice (b207/18.05.2021)

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. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b207/18.05.2021).

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 2.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu observaţia 

că propunerea legislativă implică o salarizare corespunzătoare pentru salariaţii din instituţiile 

culturale aflate în subordinea consiliilor judeţene, ca treaptă intermediară între instituţiile 

culturale naţionale şi cele de interes local, totuşi iniţiatorii neprezentând niciun fel de 

evaluare/ estimare referitoare la numărul de beneficiari, sarcinile şi responsabilităţile 

suplimentare ale acestora şi la impactui pe care, în final, această propunere îl va avea asupra 

bugetului de stat.
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