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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de 

urgență a  Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ și 

pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 

57/2019  privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este  Cameră 

decizională. 

Prezentul proiect de lege vizează modificarea art.385 alin.(1) şi (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, şi a anexei nr.VIII la Legea 

nr.153/2017, urmărindu-se ca funcţiile publice din cadrul instituţiei prefectului, 

în prezent calificate ca funcţii publice teritori modificarea art.385 alin.(1) şi (2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, şi a anexei nr.VIII la Legea 

nr.153/2017, urmărindu-se ca funcţiile publice din cadrul instituţiei prefectului, 

în prezent calificate ca funcţii publice teritoriale, să devină funcţii publice de 

stat şi să fie salarizate în mod corespunzător. ale, să devină funcţii publice de 

stat şi să fie salarizate în mod corespunzător.  

 

Comisia a dezbătut proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu 

prezență fizică și online din data de 07 iunie 2022. 
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Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive, avizele Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și 

Social și Consiliului Fiscal. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitați  dl.            

Attila Gyorgy, Secretar de Stat și dl. Nicu Popescu, director general, ambii din 

cadrul Ministerului Finanțelor și dl. Bucur Ciprian Daniel, director general și dl. 

Țuică Florin, consilier juridic, ambii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.   

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 

 

 


