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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE
DE STRUCTURILE CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL 

– 2018 –

I. CADRUL LEGAL
Consiliul Economic și Social (C.E.S.) este organ consultativ al Parlamentului și 

al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, 
organizare și funcționare (Constituția României - Titlul IV - art.141).

Consiliul Economic și Social se organizează și funcționează potrivit prevede-
rilor Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și 
Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regula-
mentului propriu de organizare și funcționare.

Consiliul Economic și Social este organism consultativ al Parlamentului și al 
Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin lege, fiind instituție 
publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialo-
gului tripartit la nivel național între organizațiile patronale, organizațiile sindicale și 
reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale, ai societății civile.

Fiecare parte reprezentată în C.E.S. își păstrează identitatea și acționează inde-
pendent, exprimând în cadrul ședințelor puncte de vedere cu privire la domeniile de 
specialitate ale C.E.S., activitatea membrilor acestuia fiind condiționată de mandatul 
primit din partea organizațiilor care i-au nominalizat.

Consiliul Economic și Social exercită următoarele atribuții: 
a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate, inițiate de 

Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor;
b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniția-

tivă, analize și studii privind realitățile economice și sociale;
c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economi-

ce și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.
Consiliul Economic și Social este o instituție unică la nivel național, fiind cel 

mai înalt forum al dialogului tripartit din România, în care fiecare parte componentă 
își poate prezenta și susține argumentele, punctele de vedere și interesele în raport cu 
proiectele actelor normative, transmise C.E.S.-ului spre avizare. În urma dezbaterilor 
care au loc în cadrul comisiilor de specialitate și în Plen sunt elaborate proiecte de avi-
ze, avize și hotărâri, avizele consultative ale C.E.S.-ului însoțind în mod obligatoriu 
actele normative promovate de Guvern și Parlament până la adoptare.

Consiliul Economic și Social din România este membru fondator al Asociației In-
ternaționale a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.) 
și membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare ale 
Statelor Guvernelor Membre ale Francofoniei (U.C.E.S.I.F.), deținând în prezent pre-
ședinția acestor organisme internaționale. În acest context, în perioada 2017 – 2019 
președintele C.E.S. România, domnul Iacob Baciu, care deține funcția de președinte al 
A.I.C.E.S.I.S. și U.C.E.S.I.F., a asigurat coordonarea și conducerea activităților curente 
ale Consiliilor de Administrație și ale Adunărilor Generale ale acestor foruri.
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II. PLENUL
În anul 2018, Plenul și-a exercitat atribuțiile conform prevederilor Legii nr. 

248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum ale Regula-
mentului de organizare și funcționare.

În cursul anului 2018 au fost convocate și s-au desfășurat 60 de ședințe ale Ple-
nului, având 913 puncte înscrise pe ordinea de zi, cu documentele aferente fiecărui 
punct, în cadrul cărora au fost dezbătute 475 de proiecte de acte normative, din care 
403 au întrunit condițiile pentru a fi avizate și au fost adoptate 311 hotărâri ale Ple-
nului.

Comparativ, în anul 2017 au fost 54 de ședințe ale Plenului, 611 puncte înscrise 
pe ordinea de zi și 273 proiecte de acte normative dezbătute.

Conform prevederilor legale, membrii C.E.S. reprezentând partea patrona-
lă / sindicală sunt numiți de către confederațiile patronale/sindicale reprezentative 
la nivel național, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor sunt numiți, la pro-
punerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, de către Prim-Ministrul României. 

În cursul anului 2018, prin Decizia Prim-Ministrului nr. 284 din 26 octombrie 
2018, au fost revocați din Plenul C.E.S. reprezentanții asociațiilor și fundațiilor socie-
tății civile, iar prin Decizia Prim-Ministrului nr. 285 din 26 octombrie 2018, au fost 
numiți în Plenul C.E.S. noii reprezentanți ai acestora, ceea ce a condus la îngreunarea 
activității Plenului și a Comisiilor de Specialitate ca urmare a desfășurării procedurii 
de validare a noilor membri. 

Membrii Plenului, în afara activității de avizare a proiectelor de acte normative 
transmise C.E.S., s-au implicat și în activități importante interne și internaționale, 
cum ar fi:

– analizarea și aprobarea proiectului de buget și a execuției bugetare pe anul curent;
– analizarea și aprobarea raportului de activitate al instituției pe anul precedent;
– aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare;
– aprobarea candidaturilor celor 137 de persoane propuse de confederațiile patro-

nale și sindicale reprezentative la nivel național pentru ocuparea posturilor de 
asistenți judiciari; 

– aprobarea participării la evenimente internaționale la care reprezentanți ai C.E.S. 
au fost invitați, în contextul deținerii președinției A.I.C.E.S.I.S. și a U.C.E.S.I.F. 
și a relațiilor de colaborare cu Comitetul Economic și Social European, precum 
și cu Organizația Internațională a Muncii.

Prezența celor 45 de membri la cele 60 de ședințe ale Plenului, raportată la struc-
tura părților, a fost următoarea:

Parte Nr.  
membri

Nr.
prezențe

Nr. absențe Procent
prezențe

Procent
absențeTotal Motivate Nemotivate

Patronat 15 731 169 32 137 81% 19%
Sindicat 15 777 123 57 66 86% 14%
Societatea Civilă 15 688 137 38 99 83% 17%
Total General 45 2196 429 127 302 83% 17%
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Situația centralizată privind prezența membrilor Plenului, reprezentanți ai con-
federațiilor patronale, la ședințele convocate în cursul anului 2018 a fost în procent de 
79%, de 96% în cazul reprezentanților confederațiilor sindicale și, respectiv, de 81% în 
cazul reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile.

Față de anul anterior, procentajul privind prezența membrilor Plenului la ședin-
țe a crescut cu 6%.

În anul 2018, Consiliul Economic și Social a avizat 403 proiecte de acte norma-
tive, iar 72 de proiecte de acte normative au fost neavizate, dintre care 2 proiecte de 
acte normative au fost retrase de inițiator, 2 proiecte de acte normative au fost adoptate 
de Guvern anterior desfășurării ședinței Plenului, iar pentru 68 de proiecte de acte 
normative au fost transmise adrese de returnare inițiatorilor în vederea finalizării pro-
cedurii de avizare interministerială, astfel înregistrându-se un total de 475 de proiecte 
de acte normative.

În cadrul ședințelor Plenului desfășurate în anul 2018 au fost dezbătute 1242 
de proiecte de avize ale comisiilor de specialitate și puncte de vedere ale membrilor 
acestora, dintre care 940 de proiecte de avize și 302 puncte de vedere ale membrilor 
prezenți în cazul ședințelor fără cvorum, aferente celor 475 de proiecte de acte norma-
tive analizate în comisiile de specialitate.

Din totalul de 60 ședințe ale Plenului (53 desfășurându-se în condiții de cvo-
rum), 9 dintre acestea au fost convocate suplimentar față de ședințele săptămânale 
obligatorii prevăzute de lege, de către Președintele C.E.S., la solicitarea unor inițiatori 
ai proiectelor de acte normative. 

În urma analizării proiectelor de acte normative din aria sa de competență, la a 
căror dezbatere au fost invitați inițiatorii, în vederea susținerii acestora, Consiliul Eco-
nomic și Social a transmis următoarele:

a) avize favorabile;
b) avize favorabile, cu propuneri de modificare / observații;
c) avize nefavorabile, cu motivarea aferentă;
d) puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 

248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea 

nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) adrese de returnare a proiectelor de acte normative către inițiatorii acestora, 

în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, în conformitate cu pre-
vederile art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Re-
gulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte norma-
tive, precum și a altor documente, în vederea adoptării / aprobării, care stipulează fap-
tul că „după finalizarea procesului de avizare interministerială (...) a proiectului de act 
normativ, forma finală însoțită, dacă este cazul, de observațiile instituțiilor avizatoare 
și de nota justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite, prin grija inițiatori-
lor (...) Consiliului Economic și Social (...) în vederea obținerii avizelor, dacă obținerea 
acestora este obligatorie, conform dispozițiilor legale în vigoare”.
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În anul 2018, au fost supuse spre dezbatere și avizare Plenului C.E.S.: 
a) 255 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, avizate astfel:

– propuneri de modificare, 14 avizate favorabil cu propuneri de modificare și 
observații, 61 avizate nefavorabil cu motivare;

– pentru 7 propuneri legislative au fost exprimate puncte de vedere conform 
prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, iar pentru 16 propuneri legislative au fost 
exprimate puncte de vedere conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea 
nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

b) 113 proiecte de hotărâri ale Guvernului, din care:
– 73 proiecte de hotărâri ale Guvernului au fost au fost avizate (35 avizate fa-

vorabil, 23 avizate favorabil cu observații, unul avizat favorabil cu propuneri 
de modificare, 6 avizate favorabil cu propuneri de modificare și observații);

– pentru 3 proiecte de hotărâre a Guvernului au fost exprimate puncte de vede-
re, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, iar pentru 5 proiecte de hotărâre a 
guvernului au fost exprimate puncte de vedere, conform prevederilor art. 19 
alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

– 40 proiecte de hotărâri ale Guvernului au fost neavizate (38 au fost returna-
te inițiatorului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, 
unul a fost retras de inițiator anterior desfășurării ședinței Plenului;

– 1 proiect de hotărâre a guvernului a fost adoptat de Guvern anterior desfășu-
rării ședinței Plenului.

c) 61 de proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, din care: 
– 45 de proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului au fost avizate (12 

avizate favorabil, 10 avizate favorabil cu observații, 1 avizat favorabil cu pro-
puneri de modificare, 5 avizate favorabil cu propuneri de modificare și ob-
servații, 6 avizate nefavorabil cu motivare);

– pentru 4 proiecte de ordonanță de urgență au fost exprimate puncte de vedere, 
conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, iar pentru 7 proiecte de ordonanță de ur-
gență au fost exprimate puncte de vedere, conform prevederilor art. 19 alin. (1) 
din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

– 16 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului au fost neavizate (unul a 
fost retras de inițiator anterior desfășurării ședinței Plenului); 

– 14 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului au fost returnate iniția-
torului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială;

– 1 proiect de ordonanță de urgență a fost adoptat de Guvern anterior desfășu-
rării ședinței Plenului.

d) 31 de proiecte de legi inițiate de Guvern, din care:
– 26 de proiecte de legi inițiate de Guvern au fost avizate (10 avizate favorabil, 

6 avizate favorabil cu observații, unul avizat favorabil cu propunere de modi-
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ficare, 7 avizate favorabil cu propunere de modificare și observații);
– pentru 2 proiecte de lege au fost exprimate puncte de vedere, conform pre-

vederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;

– 5 proiecte de legi au fost returnate inițiatorului în vederea finalizării proce-
sului de avizare interministerială.

e) 15 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, din care:
– 4 proiecte de ordonanțe ale Guvernului au fost avizate (2 avizate favorabil, 2 

avizate favorabil cu observații); 
– 11 proiecte de ordonanțe ale Guvernului au fost returnate inițiatorului în 

vederea finalizării procesului de avizare interministerială.

Situația sintetică privind numărul de avize1 elaborate în anul 2018 la proiectele 
de acte normative înaintate C.E.S. se prezintă astfel:

Favorabile 154

Nefavorabile 66

Cu propuneri de modificare și/sau observații 141

Puncte de vedere exprimate conf. art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 14

Puncte de vedere exprimate conf. art. 19 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 29

Returnate inițiatorilor 67

Procedură de avizare reluată 37

Retransmise spre avizare 5

Retrase de către inițiatori 1

Neavizate 2

Inițiatorii proiectelor de acte normative transmise spre avizare au fost invitați la 
dezbaterile în cadrul Plenului, în vederea susținerii acestora, o parte a reprezentanților 
ministerelor, senatori și deputați participând și răspunzând interpelărilor membrilor. 
Instituțiile inițiatoare care au solicitat avizul C.E.S. au fost următoarele:

– Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis spre avizare 48 de proiecte de 
acte normative;

– Ministerul Finanțelor Publice a transmis spre avizare 58 de proiecte de acte nor-
mative;

– Ministerul Educației Naționale a transmis spre avizare 20 proiecte de acte nor-
mative;

– Ministerul Energiei a transmis spre avizare 20 proiecte de acte normative;
– Ministerul Justiției a transmis spre avizare 11 proiecte de acte normative;
– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis spre avi-

zare 8 proiecte de acte normative;

1 Număr total de avize: 403
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– Ministerul Economiei a transmis spre avizare 22 proiecte de acte normative;
– Ministerul Afacerilor Interne a transmis spre avizare 4 proiecte de acte norma-

tive;
– Ministerul Cercetării și Inovării a transmis spre avizare 2 proiecte de acte nor-

mative;
– Ministerul Culturii și Identității Naționale a transmis spre avizare 2 proiecte de 

acte normative;
– Ministerul Transporturilor a transmis spre avizare 4 proiecte de acte normative;
– Ministerul Sănătății a transmis spre avizare 13 proiecte de acte normative;
– Ministerul Tineretului și Sportului a transmis spre avizare 2 proiecte de acte 

normative;
– Ministerul Mediului a transmis spre avizare 1 proiect de act normativ;
– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu a transmis Consiliului Econo-

mic și Social niciun proiect de act normativ inițiat, deși a comunicat în mod 
constant minutele ședințelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul 
acestuia;

– Senatul a transmis spre avizare 208 de propuneri legislative;
– Camera Deputaților a transmis spre avizare 47 de propuneri legislative.

La lucrările Plenului în cadrul cărora au fost dezbătute proiecte de acte norma-
tive de interes pentru reprezentanții mass-media, aceștia au participat și au comunicat 
în spațiul public concluziile discuțiilor purtate.

De asemenea, la ședințele Plenului, la invitația președintelui, au participat direc-
torii direcțiilor Secretariatului Tehnic pentru a-și susține documentele supuse aprobă-
rii înscrise pe ordinea de zi.

În cursul anului 2018, Plenul a adoptat 311 hotărâri, în exercitarea atribuțiilor 
sale reglementate de Legea nr. 248/2013, precum și de Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al C.E.S., printre care:

– Hotărârea Plenului nr.279/2018 privind aprobarea proiectului de buget pe 
anul 2019;

– Hotărârea Plenului nr.114/2018 privind aprobarea execuției bugetare pe 
anul 2017;

– Hotărârea Plenului nr.78/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al C.E.S. și Hotărârea Plenului nr. 261/2018 privind aprobarea cu 
modificări a R.O.F. al C.E.S. și a Anexelor acestuia;

– Hotărârea Plenului nr.6/2018 de constituire a unei comisii de verificare a dosa-
relor membrilor Plenului C.E.S.;

– Hotărârea Plenului nr.307/18.12.2018 privind aprobarea organigramei și a sta-
tului de funcții ale S.T. – C.E.S.;

– Hotărârea Plenului nr.297/22.11.2018 privind aprobarea organizării la Bucu-
rești a Adunării Generale a U.C.E.S.I.F.;

– Hotărârea Plenului nr.278/2.10.2018 privind aprobarea delegației C.E.S. la Ge-
neva pentru încheierea acordului de cooperare între A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M.
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III. BIROUL EXECUTIV
Conform atribuțiilor sale, Biroul Executiv conduce activitatea Consiliului Eco-

nomic și Social între ședințele Plenului, coordonând activitatea comisiilor de spe-
cialitate, a secretarului general și a Secretariatului Tehnic, asigurând îndeplinirea 
hotărârilor Plenului.

În anul 2018 au fost convocate și s-au desfășurat 46 de ședințe ale Biroului Execu-
tiv, având un număr de 952 de puncte înscrise pe ordinea de zi, cu documentele aferente. 

În anul 2018, Biroul Executiv, în exercitarea atribuțiilor sale, a analizat diferite 
aspecte ale activității C.E.S. cu privire la:

– procesele aflate pe rol cu diferite termene și soluții emise de instanță; 
– motivarea absențelor membrilor Plenului de la ședințe; 
– identificarea unor posibile soluții pentru decontarea cheltuielilor de transport 

ocazionate de participarea membrilor la ședințe, informări, sesizări și solicitări 
înaintate de comisiile de specialitate;

– unele aspecte legate de funcționarea comisiilor de specialitate și de necesitatea 
clarificării prin R.O.F. a relației Plen – Birou Executiv - comisii de specialitate;

– avizarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Teh-
nic, precum și actualizarea indemnizațiilor pentru președinte, vicepreședinți, 
membrii Plenului și ai comisiilor de specialitate, având în vedere prevederile 
Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și supunerea spre aprobarea Plenului;

– avizarea și supunerea spre aprobarea Plenului a noului Regulament de organiza-
re și funcționare al Consiliului Economic și Social;

– informarea Plenului privind activitatea Biroului Executiv, precum și transmite-
rea de informări și rapoarte legate de participarea la evenimente internaționale;

– analizarea și mandatarea participării la evenimente internaționale a membrilor 
B.Ex./Plen.
În urma analizării problematicilor înscrise pe ordinea de zi, Biroul Executiv a 

adoptat 62 de hotărâri, printre care:
– Hotărârea Biroului Executiv nr. 12/19.06.2018 privind aprobarea memorandu-

mului cu privire la ocuparea posturilor prin concurs;
– Hotărârea Biroului Executiv nr. 21/24.07.2018 privind aprobarea Regulamentu-

lui Intern al Secretariatului Tehnic;
– Hotărârea Biroului Executiv nr. 58/18.12.2018 privind avizarea și supunerea 

spre aprobarea Plenului a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului 
Tehnic pe anul 2018;

– Hotărârea Biroului Executiv nr. 48/13.11.2018 privind avizarea și supunerea 
spre aprobarea Plenului a situației financiare a C.E.S. la data de 30.09.2018;

– Hotărârea Biroului Executiv nr. 49/13.11.2018 privind avizarea și supunerea 
spre aprobarea Plenului a rectificării bugetare la data de 30.09.2018;

– Hotărârea Biroului Executiv nr. 4/24.04.2018 privind implementarea măsurilor 
stabilite de Curtea de Conturi a României;

– Hotărârea Biroului Executiv nr. 50/13.11.2018 privind luarea măsurilor necesa-
re cu privire la încadrarea în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 90/2017.
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Prezența la cele 46 de ședințe ale Biroului Executiv a fost următoarea:

Parte Nr. membri Nr.
prezențe

Nr. total de 
absențe

Procent
prezențe

Procent
absențe

Patronat 2 85 7 92% 8%
Sindicat 3 136 2 99% 1%
Societatea Civilă 2 68 6 92% 8%
Total General 7 289 15 95% 5%

Prezența membrilor Biroului Executiv la ședințele convocate în cursul anului 
2018 a fost în procent de 94%.

Față de anul anterior, procentajul prezențelor la ședințele B.Ex. a crescut cu 9%.

IV. COMISIILE DE SPECIALITATE 
Comisiile de specialitate sunt structurile C.E.S. care analizează problemele din 

domeniile de competență și propun Plenului măsuri de soluționare a acestora. 
În cadrul comisiilor sunt analizate proiectele de acte normative înregistrate la 

C.E.S. spre a fi avizate și sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii 
Plenului.

Proiectele de acte normative transmise de către Președinte Secretariatului Teh-
nic în vederea includerii acestora în circuitul de avizare, au fost repartizate comisiilor 
de specialitate, în funcție de obiectul de reglementare, spre a fi analizate și elaborate 
proiectele de avize, fiecare dintre acestea făcând obiectul ordinii de zi al uneia sau mai 
multor comisii, astfel: 

1.	 	Comisia	pentru	dezvoltare	economică,	competitivitate	și	mediu	de	afa-
ceri (C1)
În anul 2018, Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu 

de afaceri (C1), în cadrul celor 60 de ședințe convocate, dintre care 15 fără cvorum, a 
analizat 376 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 298 de pro-
iecte de avize înaintate Plenului (140 favorabile, 81 favorabile cu observații, 1 favorabil 
cu propuneri de modificare, 2 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 67 
nefavorabile și 7 puncte de vedere), iar pentru celelalte 78 de proiecte de acte normati-
ve au fost elaborate note de ședință fără cvorum, astfel:

 – 27 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru 26 au fost elaborate următoarele 
proiecte de avize: 18 favorabile, 5 favorabile cu observații, 1 favorabil cu propu-
neri de modificare și observații, 2 nefavorabile; iar pentru 1 a fost elaborată notă 
de ședință fără cvorum cu propunere de avizare favorabilă cu observații);

 – 53 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 42 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 9 favorabile, 16 favorabile cu observații, 1 
favorabil cu propuneri de modificare și observații, 13 nefavorabile, 3 puncte de 
vedere; iar pentru 11 au fost elaborate note de ședință fără cvorum: 4 cu propu-
nere de avizare favorabilă, 2 cu propunere de avizare favorabilă cu observații, 
1 cu propunere de avizare favorabilă cu propuneri de modificare și pentru 4, 
membrii comisiei prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere);
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 – 14 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru care au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 6 favorabile, 4 favorabile cu observații, 1 favorabil cu 
propuneri de modificare și observații, 3 nefavorabile);

 – 86 de proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 72 au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 38 favorabile, 26 favorabile cu observații, 5 nefavo-
rabile, 3 puncte de vedere; iar pentru 14 au fost elaborate note de ședință fără 
cvorum: 5 cu propunere de avizare favorabilă, 5 cu propunere de avizare favora-
bilă cu observații, 1 cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru 3, membrii 
comisiei prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere);

 – 196 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 144 au 
fost elaborate următoarele proiecte de avize: 69 favorabile, 30 favorabile cu ob-
servații, 44 nefavorabile, 1 punct de vedere; iar pentru 52 au fost elaborate note 
de ședință fără cvorum: 23 cu propunere de avizare favorabilă, 12 cu propune-
re de avizare favorabilă cu observații, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu 
propuneri de modificare, 12 cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru 4, 
membrii comisiei prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere);
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru dezvoltare 

economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) reflectă faptul că, la ședințele con-
vocate în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în 
procent de 71%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 
69%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile 
au participat în procent de 63%.

2.	 	Comisia	pentru	drepturi	și	libertăți	cetățenești,	egalitate	de	șanse	și	de	
tratament (C2)
În anul 2018, Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse 

și de tratament (C2), în cadrul celor 42 de ședințe ale sale, dintre care 9 fără cvorum, a 
analizat 233 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 179 proiecte 
de avize înaintate Plenului (104 favorabile, 19 favorabile cu observații, 8 favorabile 
cu propuneri de modificare, 3 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 43 
nefavorabile și 2 note cuprinzând puncte de vedere), iar pentru celelalte 54 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor 
prezenți, astfel:

 – 12 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru acestea au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 5 favorabile, 3 favorabile cu observații, 3 favorabile cu 
propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare și observații);

 – 13 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 9 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 2 favorabile, 3 favorabile cu observații, 
unul favorabil cu propuneri de modificare, 3 nefavorabile; iar pentru 4 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale mem-
brilor prezenți: 3 cu propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare 
nefavorabilă);

 – 2 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru acestea au fost elaborate 2 
proiecte de avize nefavorabil);
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 – 35 de proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 26 au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 16 favorabile, 4 favorabile cu observații, unul favorabil 
cu propuneri de modificare și observații, 4 nefavorabile, 1 punct de vedere; iar 
pentru 9 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de 
vedere ale membrilor prezenți: 6 cu propunere de avizare favorabilă, 2 cu propu-
nere de avizare favorabilă cu observații, iar pentru 1 proiect, membrii comisiei 
prezenți au exprimat puncte de vedere);

 – 171 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 130 au 
fost elaborate următoarele proiecte de avize: 81 favorabile, 9 favorabile cu ob-
servații, 4 favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de 
modificare și observații, 34 nefavorabile, 1 punct de vedere, iar pentru 54 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale mem-
brilor prezenți: 26 cu propunere de avizare favorabilă, 4 cu propunere de avizare 
favorabilă cu observații, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu propunere de 
modificare, 7 cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru 3, membrii comi-
siei prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru drepturi și li-

bertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) reflectă faptul că, la ședințele 
convocate în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat 
în procent de 83%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 
90%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile 
au participat în procent de 70%.

3.	 	Comisia	pentru	relațiile	de	muncă,	politică	salarială,	incluziune	socială,	
protecție	socială	și	sănătate	(C3)
În anul 2018, Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune 

socială, protecție socială și sănătate (C3), în cadrul celor 32 de ședințe, dintre care 7 
fără cvorum, a analizat 168 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elabo-
rate 130 proiecte de avize înaintate Plenului (80 favorabile, 8 favorabile cu observații, 6 
favorabile cu propuneri de modificare, 36 nefavorabile), iar pentru celelalte 38 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum, astfel:

 – 10 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru care au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 6 favorabile, 1 favorabil cu observații, 1 favorabil cu 
propuneri de modificare, 2 nefavorabile);

 – 12 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 8 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 3 favorabile, 1 favorabil cu observații, 4 
nefavorabile; iar pentru 4 au fost elaborate note de ședință fără cvorum: 2 cu 
propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu ob-
servații și pentru un proiect, membrii comisiei prezenți la ședință au exprimat 
puncte de vedere);

 – 2 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru care au fost elaborate proiecte 
de avize favorabile);

 – 38 de proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 31 au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 26 favorabile, 2 favorabile cu observații, 3 favorabile 
cu propuneri de modificare; iar pentru 7 au fost elaborate note de ședință fără 
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cvorum: 6 cu propunere de avizare favorabilă și 1 cu propunere de avizare favo-
rabilă cu observații);

 – 106 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 79 au fost 
elaborate următoarele proiecte de avize: 43 favorabile, 4 favorabile cu observații, 
2 favorabile cu propuneri de modificare, 30 nefavorabile; iar pentru 27 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum: 21 cu propunere de avizare favorabilă, 5 
cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru 1 proiect, membrii comisiei pre-
zenți la ședință au exprimat puncte de vedere).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru relațiile de 

muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) reflectă 
faptul că, la ședințele convocate în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor 
patronale au participat în procent de 90%, reprezentanții confederațiilor sindicale au 
participat în procent de 94%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguverna-
mentale ale societății civile au participat în procent de 88%.

4.	 	Comisia	pentru	agricultură,	dezvoltare	rurală,	protecția	mediului	și	dez-
voltare	durabilă	(C4)
În anul 2018, Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului 

și dezvoltare durabilă (C4), în cadrul celor 23 de ședințe ale sale, dintre care 5 fără 
cvorum, a analizat 53 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 38 
de proiecte de avize înaintate Plenului (18 favorabile, 5 favorabile cu observații, 1 favo-
rabil cu propuneri de modificare, 2 favorabile cu propuneri de modificare și observații 
și 12 nefavorabile), iar pentru celelalte 15 au fost elaborate note de ședință fără cvorum 
cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți, astfel:

 – 1 proiect de lege inițiate de Guvern (pentru care a fost elaborat proiect de aviz 
favorabil cu observații);

 – 1 proiect de ordonanță de urgență a Guvernului (pentru care a fost elaborat 
proiect de aviz nefavorabil);

 – 13 proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 9 au fost elaborate următoare-
le proiecte de avize: 5 favorabile, 1 favorabil cu observații și 3 nefavorabile; iar 
pentru 4 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de 
vedere ale membrilor prezenți: 2 cu propunere de avizare favorabilă și 2 cu pro-
punere de avizare nefavorabilă);

 – 38 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 27 au fost 
elaborate următoarele proiecte de avize: 13 favorabile, 3 favorabile cu observații, 
1 favorabil cu propuneri de modificare, 2 favorabile cu propuneri de modificare 
și observații și 8 nefavorabile; iar pentru 11 au fost elaborate note de ședință fără 
cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți: 8 cu propunere 
de avizare favorabilă, 3 cu propunere de avizare nefavorabilă).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru agricultură, 

dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) reflectă faptul că, la 
ședințele convocate în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au 
participat în procent de 92%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în 
procent de 83%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale so-
cietății civile au participat în procent de 88%.
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5.	 	Comisia	pentru	educație,	tineret,	sport,	cercetare,	formare	profesională	
și	cultură	(C5)
În anul 2018, Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesi-

onală și cultură (C5), în cadrul celor 36 de ședințe, dintre care 9 fără cvorum, a anali-
zat 90 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 65 proiecte de avize 
înaintate Plenului (35 favorabile, 9 favorabile cu observații, 5 favorabile cu propuneri 
de modificare, 2 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 13 nefavorabile 
și 1 notă cuprinzând puncte de vedere), iar pentru celelalte 25 au fost elaborate note 
de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți, astfel:

 – 2 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru acestea au fost elaborate proiecte 
de aviz favorabil cu propuneri de modificare);

 – 10 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 6 au fost elaborate 
următoarele proiecte de avize: 3 favorabile, 2 favorabile cu propuneri de modificare 
și observații și 1 notă cuprinzând puncte de vedere; iar pentru 4 au fost elaborate 
note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor pre-
zenți: 3 cu propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare nefavorabilă),

 – 2 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru acestea au fost elaborate 1 
proiect de aviz favorabil și 1 proiect de aviz nefavorabil);

 – 20 de proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 13 au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 7 favorabile, 5 favorabile cu observații, unul nefavo-
rabil; iar pentru 7 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând 
punctele de vedere ale membrilor prezenți: 6 cu propunere de avizare favorabilă 
și un proiect cu propunere de avizare favorabilă cu observații);

 – 56 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 42 au fost 
elaborate următoarele proiecte de avize: 24 favorabile, 4 favorabile cu observații, 
3 favorabile cu propuneri de modificare, 11 nefavorabile; iar pentru 14 au fost 
elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale mem-
brilor prezenți: 6 cu propunere de avizare favorabilă, 5 cu propunere de avizare 
favorabilă cu observații, 3 cu propunere de avizare nefavorabilă).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru educație, tine-

ret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) reflectă faptul că, la ședințele 
convocate în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat 
în procent de 91%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 
89%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile 
au participat în procent de 91%.

6.	 Comisia	pentru	protecția	consumatorului	și	concurență	loială	(C6)
În anul 2018, Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială 

(C6), în cadrul celor 15 ședințe, dintre care 3 fără cvorum, a analizat 34 de proiecte 
de acte normative, pentru care au fost elaborate 28 proiecte de avize înaintate Plenu-
lui (12 favorabile, 10 favorabile cu observații, 3 favorabile cu propuneri de modificare 
și 3 nefavorabile), iar pentru celelalte 6 au fost elaborate note de ședință fără cvorum 
cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți, astfel:

 – 2 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru acestea au fost elaborate proiecte 
de aviz favorabil);
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 – 3 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 1 proiect a fost 
elaborat proiect de aviz favorabil; iar pentru 2 au fost elaborate note de ședință 
fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți: 1 cu pro-
punere de avizare favorabilă și pentru un proiect, membrii comisiei prezenți la 
ședință au exprimat puncte de vedere;

 – 8 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru acestea au fost elaborate ur-
mătoarele proiecte de avize: 1 favorabil, 2 favorabile cu observații, 2 favorabile 
cu propuneri de modificare și 3 nefavorabile);

 – 10 proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 9 au fost elaborate următoarele 
proiecte de avize: 3 favorabile, 6 favorabile cu observații; iar pentru un proiect 
a fost elaborat notă de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale 
membrilor prezenți, respectiv cu propunere de avizare favorabilă);

 – 11 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 8 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 5 favorabile, 2 favorabile cu observații, 
1 favorabil cu propuneri de modificare; iar pentru 3 au fost elaborate note de 
ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți: 1 
cu propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu pro-
punere de modificare și 1 cu propunere de avizare nefavorabilă).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru protecția con-

sumatorului și concurență loială (C6) reflectă faptul că, la ședințele convocate în cursul 
anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent de 89%, 
reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 89%, iar reprezen-
tanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în 
procent de 91%.

7.	 Comisia	pentru	cooperație,	profesii	liberale	și	activități	independente	(C7)
În anul 2018, Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități indepen-

dente (C7), în cadrul celor 12 ședințe, dintre care 2 fără cvorum, a analizat 14 proiecte 
de acte normative, pentru care au fost elaborate 12 proiecte de avize înaintate Plenului 
(4 favorabile, 2 favorabile cu observații, 2 favorabile cu propuneri de modificare, 2 fa-
vorabile cu propuneri de modificare și observații și 2 nefavorabile), iar pentru celelalte 
2 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale 
membrilor prezenți, astfel:

 – 2 proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru care au fost elaborate următoa-
rele proiecte de avize: 1 favorabil cu observații și 1 favorabil cu propuneri de 
modificare și observații);

 – 12 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 10 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 4 favorabile, 1 favorabil cu observații, 2 
favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare 
și observații și 2 nefavorabile; iar pentru 2 au fost elaborate note de ședință fără 
cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți, cu propunere 
de avizare favorabilă).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru cooperație, 

profesii liberale și activități independente (C7) reflectă faptul că, la ședințele convocate 
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în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent 
de 81%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 83%, iar 
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au par-
ticipat în procent de 100%.

8.	 Comisia	pentru	drepturi	și	libertăți	ale	organizațiilor	societății	civile	(C8)
În anul 2018, Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății 

civile (C8), în cadrul celor 20 de ședințe ale sale, dintre care 4 fără cvorum, a analizat 
34 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 28 de proiecte de avize 
înaintate Plenului (7 favorabile, 9 favorabile cu observații, 4 favorabile cu propuneri de 
modificare, 4 favorabile cu propuneri de modificare și observații și 4 nefavorabile), iar 
pentru celelalte 6 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele 
de vedere ale membrilor prezenți, astfel:

 – 7 proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru acestea au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 2 favorabile cu observații, 4 favorabile cu propuneri de 
modificare și observații și 1 nefavorabil);

 – 1 proiect de ordonanță de urgență a Guvernului (pentru care a fost elaborat 
proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații);

 – 7 proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 6 au fost elaborate proiecte de 
aviz favorabile cu observații; iar pentru un proiect a fost elaborată notă de șe-
dință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere ale membrilor prezenți, cu 
propunere de avizare favorabilă cu observații);

 – 19 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 14 au fost ela-
borate următoarele proiecte de avize: 7 favorabile, 1 favorabil cu observații, 2 
favorabile cu propuneri de modificare și observații și 4 nefavorabile; iar pentru 
5 au fost elaborate note de ședință fără cvorum cuprinzând punctele de vedere 
ale membrilor prezenți: 1 cu propuneri de avizare favorabilă, 1 cu propunere 
de avizare favorabilă cu observații, 1 cu propuneri de modificare și observații, 
1 cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru un proiect, membrii comisiei 
prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru drepturi și li-

bertăți ale organizațiilor societății civile (C8) reflectă faptul că, la ședințele convocate 
în cursul anului 2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent 
de 94%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 96%, iar 
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au par-
ticipat în procent de 88%.

9.	 Comisia	pentru	administrație	publică	și	ordine	publică	(C9)
În anul 2018, Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9), în 

cadrul celor 48 de ședințe, dintre care 10 fără cvorum, a analizat 278 de proiecte de 
acte normative, pentru care au fost elaborate 213 de proiecte de avize înaintate Plenu-
lui (168 favorabile, 21 favorabile cu observații, 5 favorabile cu propuneri de modificare, 
3 favorabile cu propuneri de modificare și observații și 16 nefavorabile), iar pentru 
celelalte 65 au fost elaborate note de ședință fără cvorum, astfel:
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 – 21 de proiecte de lege inițiate de Guvern (pentru 20 au fost elaborate următoa-
rele proiecte de avize: 18 favorabile și 2 favorabile cu observații; iar pentru 1 a 
fost elaborată notă de ședință fără cvorum cu propunere de avizare favorabilă);

 – 36 de proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului (pentru 28 au fost 
elaborate următoarele proiecte de avize: 18 favorabile, 5 favorabile cu observații, 
3 favorabile cu propuneri de modificare, 2 favorabile cu propuneri de modifi-
care și observații; iar pentru 8 au fost elaborate note de ședință fără cvorum: 
5 cu propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu 
observații și pentru 2, membrii comisiei prezenți la ședință au exprimat puncte 
de vedere);

 – 12 proiecte de ordonanțe ale Guvernului (pentru care au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 10 favorabile și 2 nefavorabile);

 – 64 de proiecte de hotărâri ale Guvernului (pentru 51 au fost elaborate urmă-
toarele proiecte de avize: 45 favorabile și 6 favorabile cu observații; iar pentru 13 
au fost elaborate note de ședință fără cvorum: 11 cu propunere de avizare favo-
rabilă, 1 cu propunere de avizare favorabilă cu observații și pentru un proiect, 
membrii comisiei prezenți la ședință au exprimat puncte de vedere);

 – 145 de propuneri legislative inițiate de senatori și deputați (pentru 102 au fost 
elaborate următoarele proiecte de avize: 77 favorabile, 8 favorabile cu observații, 
2 favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare 
și observații și 14 nefavorabile; iar pentru 43 au fost elaborate note de ședință 
fără cvorum: 26 cu propunere de avizare favorabilă, 1 cu propunere de avizare 
favorabilă cu observații, 2 cu propunere de avizare favorabilă cu propuneri de 
modificare, 10 cu propunere de avizare nefavorabilă și pentru 4, membrii comi-
siei prezenți la au exprimat puncte de vedere).
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru administrație 

publică și ordine publică (C9) reflectă faptul că, la ședințele convocate în cursul anului 
2018, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent de 72%, repre-
zentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 72%, iar reprezentanții 
asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în pro-
cent de 88%.

Prezența la cele 250 de ședințe ale comisiilor de specialitate, a celor 81 de mem-
bri ai comisiilor C.E.S., raportată la structura părților, a fost următoarea:

Parte Nr. membri Nr. prezențe Nr. total de 
absențe

Procent
prezențe

Procent
absențe

Patronat 27 740 112 87% 13%
Sindicat 27 691 161 81% 19%
Societatea Civilă 27 544 119 82% 18%
Total General 81 1975 392 83% 17%

Numărul ședințelor comisiilor de specialitate convocate a crescut de la 201 în 
anul 2017, la 250 în anul 2018, iar procentajul prezențelor a crescut de la 76%, la 83%.
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V. SECRETARIATUL TEHNIC
Secretariatul Tehnic (S.T.-C.E.S.) a asigurat suportul tehnic și logistic de specia-

litate Plenului, Biroului Executiv, președintelui și comisiilor de specialitate prin secre-
tarul general, direcțiile, serviciile și birourile de specialitate.

Secretariatul Tehnic, condus de secretarul general, a pregătit și a asigurat con-
dițiile administrative și tehnice pentru elaborarea proiectelor de avize, a avizelor, a 
proiectelor de hotărâri și ale hotărârilor Plenului și ale Biroului Executiv, precum și a 
deciziilor emise de către președintele C.E.S.

În anul 2018, secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au pregă-
tit documentația necesară privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, precum 
și a execuției bugetare pe anul în curs.

Secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au actualizat fișele de 
post, actele adiționale aferente contractelor individuale de muncă, precum și atribu-
țiile aferente fiecărei direcții / serviciu / birou, conform prevederilor din Regulamentul 
de organizare și funcționare.

În anul 2018, la propunerea confederațiilor sindicale/patronale, secretarul general 
a validat membrii în plen și în comisiile de specialitate. De asemenea, secretariatul tehnic 
a arhivat dosarele celor cărora confederațiile sindicale/patronale le-au retras mandatul.

Având în vedere necesitatea existenței unor proceduri clare și eficiente de evi-
dență a corespondenței adresate C.E.S. sau expediate de către C.E.S., cât și a unui regis-
tru unic de înregistrare a acesteia, prin Hotărârea Plenului nr. 3/9.01.2018, s-a aprobat 
modelul Registrului General de Intrări-Ieșiri, procedura aferentă privind înregistrarea 
documentelor, precum și lista documentelor / activităților reglementate și a proceduri-
lor corespunzătoare, inclusiv formularele tipizate pentru prezența membrilor la ședin-
țele Plenului, ale Biroului Executiv și ale comisiilor de specialitate.

Secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au pregătit proiectul 
raportului de activitate pe anul anterior și l-au prezentat spre avizare Biroului Executiv 
și spre aprobare Plenului.

În cursul anului 2018 au fost înregistrate în Registrul General de Intrări-Ieșiri un 
număr de 6731 de documente, care au fost repartizate de către președinte către secre-
tarul general și direcțiile de specialitate, acestea fiind finalizate în termenele stabilite.

Secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au asigurat punerea la 
dispoziția membrilor Plenului, ai Biroului Executiv și ai comisiilor de specialitate, a 
documentelor necesare în vederea desfășurării activității specifice.

Secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au pregătit documenta-
ția în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, utilități, achiziții și au urmărit 
derularea acestora, pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime.

Secretarul general împreună cu direcțiile de specialitate, au instruit și pregătit 
personalul din subordine privind aplicarea și respectarea atribuțiilor din fișa postului, 
din Regulamentul de organizare și funcționare și din Regulamentul Intern, precum și 
punerea în aplicare a deciziilor și a hotărârilor structurilor de conducere.

Secretariatul Tehnic a asigurat condițiile administrative și tehnice pentru pre-
gătirea ședințelor Plenului, ale Biroului Executiv și ale comisiilor de specialitate, în ve-
derea emiterii deciziilor de către Președintele C.E.S., a redactării avizelor, a hotărârilor 
Plenului și ale Biroului Executiv.
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5.1.	 DIRECȚIA	ELABORARE	AVIZE	ȘI	PREGĂTIRE	ȘEDINȚE
Direcția Elaborare Avize și Pregătire Ședințe (D.E.A.P.S.) este compartimentul 

care asigură expertiza de specialitate structurilor Consiliul Economic și Social în do-
meniul activității de avizare și pregătire ședințe, având următoarele atribuții princi-
pale: acordă consultanță/asistență de specialitate cu privire la activitatea de avizare, 
repartizează proiectele de acte normative transmise spre avizare către comisiile de 
specialitate, în funcție de domeniul de competență al acestora, difuzează membrilor 
materialele care urmează a fi dezbătute, asigură întocmirea și redactarea proiectelor 
de avize elaborate de comisiile de specialitate, precum și a avizelor adoptate de Plen, 
asigură secretariatul ședințelor structurilor Consiliului Economic și Social.

Raportat la activitatea de analiză și avizare, în anul 2018 Direcția Elaborare Avi-
ze și Pregătire Ședințe a înregistrat un total de 475 de proiecte de acte normative trans-
mise spre avizare, comparativ cu 273 în anul precedent, pentru acestea:

– asigurând convocarea a 284 de ședințe ale comisiilor de specialitate, 
– asigurând condițiile pentru desfășurarea optimă a ședințelor, 
– asigurând protocolul necesar desfășurării ședințelor, 
– redactând ordinile de zi, difuzând materialele aferente, 
– menținând comunicarea cu membrii, 
– depunând eforturi pentru a răspunde cu promptitudine oricăror solicitări formulate,
– înregistrând și păstrând evidența documentelor cu privire la prezența membri-

lor, în vederea calculării de către Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate a indem-
nizațiilor cuvenite, 

– răspunzând de funcționarea în parametri optimi a aparaturii de proiectare și 
înregistrare, 

– asigurând consultanță în domeniul economic și juridic membrilor comisiilor 
de specialitate pentru proiectele de acte normative supuse avizării, în vederea 
emiterii unor avize bine fundamentate, raportate la un cadru legal actualizat, 

– centralizând observațiile și propunerile formulate de aceștia sau parvenite din 
partea diferitelor organizații.
Această activitate a fost concretizată în redactarea celor 1242 de proiecte de avize și 

puncte de vedere ale comisiilor de specialitate (940 de proiecte de avize și 302 puncte de ve-
dere), raportat la 607 în cursul anului precedent, care au fost supuse Plenului spre analiză.

Proiectele de acte normative transmise spre avizare au fost repartizate comisii-
lor de specialitate, în funcție de obiectul de reglementare, în vederea analizării și ela-
borării proiectelor de avize, fiecare dintre acestea făcând obiectul ordinii de zi al uneia 
sau mai multor comisii, astfel:

Fig. nr. 1. Ponderea activității de avizare a proiectelor de acte normative pe comisii de specialitate
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Situația sintetică a avizării proiectelor de acte normative de comisiile de specia-
litate se prezintă astfel:

1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(376) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 196 69 30 44 1 52
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 86 38 26 5 3 14

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 53 9 17 13 3 11

Proiecte de lege 27 18 6 2 0 1
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 14 6 5 3 0 0

2. Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(233) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 171 81 14 34 1 54
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 35 16 5 4 1 9

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 13 2 4 3 0 4

Proiecte de lege 12 5 7 0 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 2 0 0 2 0 0

3. Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție so-
cială și sănătate (C3)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(130) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 106 43 6 30 0 27
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 38 26 5 0 0 7

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 12 3 1 4 0 4

Proiecte de lege 10 6 2 2 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 2 2 0 0 0 0
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4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare dura-
bilă (C4)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(53) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 38 13 6 8 0 11
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 13 5 1 3 0 4

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 1 0 0 1 0 0

Proiecte de lege 1 0 1 0 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 0 0 0 0 0 0

5. Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(90) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 56 24 7 11 0 14
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 20 7 5 1 0 7

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 10 3 2 0 1 4

Proiecte de lege 2 0 2 0 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 2 1 0 1 0 0

6. Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(34) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 11 5 3 0 0 3
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 10 3 6 0 0 1

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 3 1 0 0 0 2

Proiecte de lege 2 2 0 0 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 8 1 4 3 0 0
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7. Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(14) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 12 4 4 2 0 2
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 2 0 2 0 0 0

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 0 0 0 0 0 0

Proiecte de lege 0 0 0 0 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 0 0 0 0 0 0

8. Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(34) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 19 7 3 4 0 5
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 7 0 6 0 0 1

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 1 0 1 0 0 0

Proiecte de lege 7 0 6 1 0 0
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 0 0 0 0 0 0

9. Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)

Tipul proiectului  
de act normativ

Total
(278) Favorabile

Cu propuneri 
de modificare 

și/sau  
observații

Nefavorabile

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul nerealizării 
consensului

Puncte de vedere 
exprimate în 

cazul neîntrunirii 
cvorumului

Propuneri legislative 145 77 11 14 0 43
Proiecte de hotărâre a 
Guvernului 64 45 6 0 0 13

Proiecte de ordonanță de 
urgență a Guvernului 36 18 10 0 0 8

Proiecte de lege 21 18 2 0 0 1
Proiecte de ordonanță a 
Guvernului 12 10 0 2 0 0
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Fig. nr. 2.  
Situația elaborării 
proiectelor de avize de 
comisiile de specialitate – 
evoluția temporală

Din punct de vedere al tipologiei proiectelor de acte normative avizate, anul 
2018 a reluat trendul anilor precedenți, ponderea pe care o ocupă propunerile legis-
lative parlamentare fiind majoritară, cu peste 50% din totalul proiectelor de acte nor-
mative supuse avizării, avizul asupra unui număr de 208 dintre acestea fiind solicitat 
de Senat și un număr de 47 de către Camera Deputaților (fig. nr. 2), înregistrându-se 
în plan temporal o singură sincopă la nivelul anului 2017, care a revelat o înclinare a 
balanței înspre proiectele de hotărâri ale Guvernului. Raportat la tipologia inițiatorilor 
aparținând Guvernului, trebuie precizat faptul că cele mai multe solicitări au parvenit 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, care a transmis spre avizare 58 de proiecte 
de acte normative și a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, care a solicitat avizul 
pentru un număr de 48 de proiecte de acte normative.

În pofida reglementării prin lege a Comisiei pentru agricultură, dezvoltare ru-
rală, protecția mediului și dezvoltare durabilă, nu a fost primit spre avizare niciun pro-
iect de act normativ inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu toate că 
minutele ședințelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul acestuia au parvenit 
în mod constant, activitatea acestei comisii concentrându-se exclusiv asupra propune-
rilor legislative inițiate de senatori și deputați.

Fig. nr. 3.  
Tipuri de proiecte  
de acte normative  
avizate în anul 2018

Direcția Elaborare Avize și Pregătire Ședințe s-a îngrijit ca documentele repar-
tizate de președintele C.E.S. prin registratură și înregistrate în Registrul General de In-
trări-Ieșiri să fie incluse în proiectele ordinii de zi ale Biroului Executiv și ale Plenului, 
pentru a fi analizate, dezbătute și pentru a se putea lua hotărâri și decizii în baza aces-
tora (3203 din totalul de 6731 de documente înregistrate ținând de activitatea curentă 
a direcției). De asemenea, a asigurat pregătirea și transmiterea documentelor necesare 
desfășurării ședințelor în condiții corespunzătoare, atât prin întocmirea în format le-
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tric a mapei președintelui, a vicepreședinților și a membrilor Biroului Executiv, cât și 
prin asigurarea unui suport în format electronic a tuturor documentelor ce au făcut 
obiectul ordinii de zi din cadrul ședințelor, acestea reprezentând ulterior parte din ar-
hiva constituită la nivelul direcției. Totodată, pe perioada dezbaterilor din cadrul Biro-
ului Executiv și a Plenului, direcția a formulat și a prezentat puncte de vedere și opinii 
cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare și la Regulamentul Intern 
al Secretariatului Tehnic. Direcția Elaborare Avize și Pregătire Ședințe, împreună cu 
celelalte direcții, a conceput, redactat și susținut în Biroul Executiv și în Plen modelul 
registrului general de intrări/ieșiri, modelele registrelor direcțiilor de specialitate, pre-
cum și formularele privind prezența și centralizatoarele lunare ale membrilor Biroului 
Executiv, ale Plenului și ale comisiilor de specialitate.

Direcția Elaborare Avize și Pregătire Ședințe a asigurat convocarea celor 46 de 
ședințe ale Biroului Executiv și a celor 60 de ședințe ale Plenului, 9 dintre acestea fiind 
convocate suplimentar față de ședințele săptămânale obligatorii prevăzute de lege, la 
solicitarea inițiatorilor, în vederea avizării unor proiecte de acte normative în regim de 
urgență, pentru acestea redactând ordinile de zi, întocmind procesele-verbale aferente, 
transmițând invitații inițiatorilor în vederea susținerii proiectelor de acte normative, 
și în urma cărora a redactat un număr de 403 de avize aferente proiectelor de acte 
normative analizate, respectiv153 de avize favorabile, 93 favorabile cu observații, 14 
favorabile cu propuneri de modificare, 32 favorabile cu propuneri de modificare și 
observații, 67 nefavorabile, 14 puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 6 
alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
și 30 puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 19 alin. (1) din aceeași lege, 
precum și adrese de returnare a proiectelor de acte normative către inițiatorii acesto-
ra, în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, în conformitate cu 
prevederile art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, aviza-
rea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Prin prisma analizei evoluției temporale a numărului de proiecte de acte nor-
mative avizate, se poate vorbi despre înregistrarea unei evoluții continue, fără sincope, 
remarcându-se că, începând cu anul 2011, tendința a fost ascendentă. 

Departe de pragul critic din 2009, când au fost emise doar 29 de avize și depă-
șind boom-urile din 2013, cu un număr de 197 de proiecte de acte normative avizate, 
respectiv 248 în anul 2017, se poate afirma că anul 2018 s-a înscris pe linia constantă 
a evoluției temporale, constituindu-se într-un reper fundamental pentru consolidarea 
rolului principal statuat de lege (fig. nr. 4). 

Fig. nr. 4.  
Avizarea proiectelor 
de acte normative – 
evoluția temporală
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Direcția Elaborare Avize și Pregătire Ședințe păstrează și actualizează situația 
detaliată a proiectelor de acte normative transmise Consiliului Economic și Social spre 
avizare, urmărind parcursul acestora de la input la output, precum și evidența avizelor 
adoptate, întocmind diferite statistici cu privire la evoluția temporală a acestora.

Dincolo de indicatorul cantitativ, analiza de față nu poate trata și indicatorul 
calitativ, căruia acordarea atenției cuvenite se constituie într-un deziderat, cu referire 
la măsura în care propunerile de modificare și observațiile au fost preluate de inițiator 
și integrate în cuprinsul actelor, care, deși fiind vorba despre un aviz consultativ, are 
rolul de a reflecta importanța acordată consiliului.

Ca activitate auxiliară direcției, se impune a se menționa faptul că secretariatul 
Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de control intern managerial 
este asigurat de unul dintre experții Direcției Elaborare Avize și Pregătire Ședințe, aces-
ta fiind desemnat ca persoană responsabilă cu riscurile la nivel de instituție și fiind tot-
odată membru în echipa de gestionare a riscurilor. Ca în fiecare an, activitatea secreta-
rului pe sectorul de control intern managerial a vizat, în principal, următoarele aspecte:

– convocarea ședințelor Comisiei de monitorizare a implementării standardelor 
de control intern managerial, elaborarea și redactarea proceselor verbale aferen-
te acestor ședințe;

– asigurarea de consultanță direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Eco-
nomic și Social în vederea elaborării de către membrii comisiilor a situațiilor 
privind obiectivele generale și specifice stabilite, a riscurilor și indicatorilor de 
performanță pe fiecare obiectiv propus;

– centralizarea tuturor documentelor primite de la compartimente (situația obiec-
tivelor specifice, registrul riscurilor, inventarierea procedurilor operaționale, 
chestionare de autoevaluare pe fiecare compartiment etc.), în vederea elaborării 
documentelor de închidere anuale, în conformitate cu Ordinul Secretarului Ge-
neral al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice;

– elaborarea și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul Consiliului Economic 
și Social;

– elaborarea și actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control in-
tern managerial;

– transmiterea situațiilor de închidere întocmite și aprobate de Președinte (Raport 
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2018; 
Situație centralizatoare semestrială privind stadiul implementării sistemului de 
control intern managerial la data de 31 decembrie 2018; Situație sintetică a rezul-
tatelor autoevaluării pe anul 2018; Stadiul implementării standardelor de control 
intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 
2018) în format letric și electronic către direcția de specialitate din cadrul Se-
cretariatului General al Guvernului, cu respectarea formatului și a termenelor 
prevăzute de lege.
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În anul 2018, dintr-un total de 6731 documentele înregistrate în Registrul Ge-
neral de Intrări / Ieșiri, 3203 documente au făcut obiectul activității Direcției Elaborare 
Avize și Pregătire Ședințe, dintre care:

– 395 de convocări de ședințe;
– 344 de proiecte de acte normative transmise spre avizare;
– 401 avize adoptate de Plen;
– 223 de invitații transmise;
– 113 solicitări de motivări de absențe;
– 106 ordini de zi;
– 519 prezențe aferente ședințe / centralizatoare prezențe;
– 109 procese-verbale de ședințe;
– 993 de documente diverse.

5.2.	 DIRECȚIA	JURIDICĂ,	RESURSE-UMANE	ȘI	SALARIZARE
Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare (D.J.R.U.S.) este compartimentul 

care asigură expertiză de specialitate în domeniul juridic, managementul resurselor 
umane și salarizare în cadrul S.T. – C.E.S., contribuind alături de celelalte structuri ale 
Secretariatului Tehnic al C.E.S. la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Con-
siliului Economic și Social.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, obiectivul general al Consiliului Economic și Social îl con-
stituie realizarea dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale re-
prezentative la nivel național, organizațiile sindicale reprezentative la nivel național și 
structurile asociative ale societății civile.

Obiectivele specifice ale C.E.S. pentru anul 2018 au fost cele decurgând din 
funcționarea instituției, potrivit legii de organizare și funcționare, cele mai importante 
dintre acestea fiind:

– Modificarea componenței Plenului, a Biroului Executiv, precum și a Comisi-
ilor de specialitate ca urmare a revocării din calitatea de membru al Plenului 
C.E.S. a reprezentanților societății civile (prin Decizia Prim–Ministrului nr. 
284/26.10.2018) și accederea noilor reprezentanți ai societății civile numiți prin 
Decizia Prim – Ministrului nr. 285/26.10.2018;

– Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei S.T. 
– C.E.S.;

– Actualizarea Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului 
Economic și Social;

– Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții al personalului S.T.-C.E.S., etc.

Realizarea atribuțiilor specifice ale D.J.R.U.S. s-a circumscris activității generale 
a Consiliului Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului și Guvernului 
în domeniile de specialitate stabilite de lege, care este consultat în mod obligatoriu 
asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative 
ale deputaților sau ale senatorilor.

În structura D.J.R.U.S. funcționează două servicii: serviciul juridic și serviciul 
resurse umane și salarizare.
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A. SERVICIUL JURIDIC

În anul 2018, activitatea serviciului juridic, conform atribuțiilor din fișele de 
post și prevederilor R.O.F. – C.E.S., s-a concentrat asupra asigurării legalității actelor 
emise de către B.Ex. / Plen / Președinte și controlul legalității documentelor întocmite 
de către alte compartimente, acordarea de asistență juridică de specialitate structurilor 
C.E.S., precum și apărarea intereselor instituției în fața instanțelor de judecată. 

1. Elaborarea Hotărârilor Biroului Executiv, Hotărârilor Plenului C.E.S., 
precum și a Deciziilor Președintelui C.E.S. / Secretarului General

a) Hotărârile Biroului Executiv C.E.S.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și ale R.O.F. – C.E.S., pe baza problematicii înscrise pe or-
dinea de zi a ședințelor Biroului Executiv și a solicitării Președintelui C.E.S., consili-
erii juridici desemnați au întocmit proiecte de hotărâri, care au fost supuse analizei și 
dezbaterii Biroului Executiv. În urma aprobării acestora de către membrii Biroului, au 
fost redactate Hotărâri, vizate de către compartimentele de specialitate și comunicate 
structurilor C.E.S. interesate.

Astfel, în anul 2018 au fost elaborate și redactate 62 de Hotărâri ale Biroului 
Executiv C.E.S., dintre care:

 – 22 hotărâri de motivare a absențelor membrilor Plen;
 – 5 hotărâri privind Raportul Curții de Conturi pe anul 2017;
 – 7 hotărâri privind aprobarea contractelor de prestări servicii;
 – 1 hotărâre privind aprobarea memorandumului cu privire la ocuparea posturi-

lor prin concurs;
 – 1 hotărâre privind memorandumul legat de costurile necesare estimate pentru 

desfășurarea activității C.E.S. în bune condiții până la sfârșitul anului 2018;
 – 1 hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al S.T.-C.E.S.;
 – 2 hotărâri privind delegațiile C.E.S. România;
 – 1 hotărâre privind validarea vicepreședintelui C.E.S. din partea societății civile;
 – 1 hotărâre privind validarea unui membru al B.Ex. din partea societății civile;
 – 1 hotărâre privind situația financiară a Consiliului Economic și Social la data de 

30.09.2018;
 – 1 hotărâre privind rectificarea bugetară la data de 30.11.2018;
 – 2 hotărâri privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale S.T. – C.E.S.;
 – 17 (alte hotărâri).

b) Hotărârile Plenului C.E.S.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale R.O.F. – C.E.S., pe baza problematicii înscrise pe ordinea 
de zi a ședințelor Plenului și a solicitării Președintelui C.E.S., consilierii juridici desem-
nați au întocmit proiecte de hotărâri, care au fost supuse analizei și dezbaterii Plenului. 
În urma aprobării acestora de către membrii Plenului, au fost redactate Hotărâri, vizate 
de către compartimentele de specialitate și comunicate structurilor C.E.S. interesate.
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Astfel, în anul 2018 au fost elaborate și redactate 311 de Hotărâri ale Plenului 
C.E.S., dintre care:

 – 137 hotărâri de aprobare a candidaturii în vederea numirii în postul de asistent 
judiciar;

 – 3 hotărâri de validare Vicepreședinți ai C.E.S.;
 – 5 hotărâri de validare membri în B.Ex.;
 – 5 hotărâri de validare membri în comisii de specialitate;
 – 8 hotărâri delegații ale C.E.S.;
 – 174 (alte hotărâri).

c) Deciziile Președintelui C.E.S.
Conform prevederilor R.O.F. – C.E.S, în exercitarea atribuțiilor sale, Președin-

tele C.E.S. emite decizii. În vederea punerii în aplicare a Hotărârilor Plenului și a coor-
donării managementului instituției, în baza solicitărilor primite din partea comparti-
mentelor de specialitate ale C.E.S., precum și a propriilor sesizări, Președintele C.E.S. 
a dispus D.J.R.U.S. elaborarea și redactarea deciziilor.

Deciziile, redactate de consilierul juridic desemnat și vizate de compartimentele 
de specialitate ale C.E.S., au fost aprobate de către Președinte și comunicate structuri-
lor C.E.S. interesate.

Astfel, în anul 2018 au fost elaborate și redactate 238 de Decizii ale Președinte-
lui C.E.S., dintre care:

 – 200 decizii de personal: decizii de majorare a salariului personalului S.T.– C.E.S. 
conform prevederilor Legii nr. 153/2017; decizii de stabilire a cuantumului in-
demnizațiilor membrilor Plenului, a Președintelui și Vicepreședinților B.Ex., 
precum și a membrilor Comisiilor de specialitate ale C.E.S., în temeiul prevede-
rilor Legii nr. 153/2017;
 – 38 (alte decizii).

2. Acordarea vizei de legalitate asupra documentelor emise de către con-
ducerea C.E.S., asupra contractelor încheiate de C.E.S. cu terții și asupra altor 
documente, evidența actelor normative publicate în Monitorul Oficial, precum și 
acordarea de consultanță juridică structurilor C.E.S.

În anul 2018 au fost analizate și vizate din punct de vedere al legalității 61 
de Hotărâri ale Biroului Executiv, 311 de Hotărâri de Plen, 238 de Decizii, 45 acte 
adiționale, 29 de contracte/acte adiționale încheiate de C.E.S. cu terții, precum și alte 
documente. 

De asemenea, la solicitarea Președintelui C.E.S., a unor membri ai Plenului 
C.E.S., precum și a direcțiilor de specialitate ale ST - C.E.S., au fost formulate puncte 
de vedere exprimate verbal sau în Note scrise, adrese, răspunsuri la memorii/petiții 
adresate Președintelui. Astfel, au fost formulate 205 Note scrise, precum și 170 Adrese, 
după cum urmează:

 – 32 note pentru motivările absențelor membrilor din Plen, la ședințele Plenului; 
 – 137 note cu privire la verificarea dosarelor de asistenți judiciari;
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 – 4 note de validare a membrilor Comisiilor de Specialitate;
 – 9 note către Biroul Executiv cu privire la problemele (spețele) înscrise pe Ordi-

nea de zi;
 – 8 note către Președintele C.E.S.;
 – 2 note către Secretarul General C.E.S.;
 – 6 note către alte structuri ale ST-C.E.S.;
 – 7 (alte note);
 – 33 adrese externe (instituții publice și persoane fizice) repartizate spre rezolvare 

de către Președinte;
 – 137 adrese de înaintare a dosarelor de asistenți judiciari către Ministerul Justiței.

3. Verificarea și evidența dosarelor de asistenți judiciari, a dosarelor de no-
minalizare ai membrilor Comisiilor de specialitate ale C.E.S. și participarea la șe-
dințele Biroului Executiv și ale Plenului C.E.S.

a) Verificarea și evidența dosarelor (asistenți judiciari și membri Comisii de spe-
cialitate ale C.E.S.)

Confederațiile patronale / sindicale reprezentative la nivel național transmit 
Consiliului Economic și Social lista nominală, împreună cu dosarele de candidatură 
ale persoanelor propuse pentru a ocupa funcția de asistent judiciar. Dosarele de candi-
datură primite sunt repartizate de către Președinte D.J.R.U.S., care verifică documente-
le aflate în dosare din punct de vedere al concordanței acestora cu prevederile legale în 
materie. În urma verificării dosarelor de candidatură ale persoanelor propuse pentru 
a ocupa funcția de asistent judiciar, D.J.R.U.S. întocmește Note scrise către B.Ex./Plen.

În anul 2018, D.J.R.U.S. a verificat și a întocmit Note scrise cu privire la 137 
dosare de candidatură pentru ocuparea funcției de asistenți judiciari, care au fost 
înaintate Biroului Executiv, în vederea avizării și Plenului, în vederea aprobării. 

Conform art. 27 din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și com-
pletările ulterioare, în structura C.E.S. sunt organizate și funcționează nouă comisii 
de specialitate permanente. Membrii Comisiilor de specialitate ale C.E.S. sunt nomi-
nalizați de către confederațiile patronale / sindicale reprezentative la nivel național, 
precum și de către asociațiile și fundațiile neguvernamentale reprezentate în C.E.S., 
conform acordului părților. 

În anul 2018, dosarele persoanelor propuse pentru a deveni membri în Comisi-
ile de specialitate ale C.E.S., au fost repartizate D.J.R.U.S., care a verificat documen-
tele din dosare din punct de vedere al legalității, și ca urmare, au fost întocmite 28 de 
Procese-verbale către Secretarul General al C.E.S. în vederea validării de către acesta 
a candidaturilor. 

b) Participarea la ședințele Biroului Executiv și ale Plenului

În anul 2018, la solicitarea Președintelui C.E.S., Directorul D.J.R.U.S. / consilierii 
juridici desemnați, au participat la ședințele Biroului Executiv / Plenului C.E.S.

În cadrul ședințelor Biroului Executiv sau Plenului C.E.S. la care au participat, 
consilierii juridici au avut un rol activ, acordând consultanță juridică de specialitate, 
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exprimând sau elaborând puncte de vedere cu privire la problematica înscrisă pe or-
dinea de zi, elaborând modelele / proiectele unor documente, la solicitarea membrilor 
B.Ex. / Plen / Președinte.

4. Conceperea de modele de contracte și de acte adiționale, actualizarea fișe-
lor de post, și a altor documente. Asigurarea consultanței juridice și tehnico – le-
gislative în elaborarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Economic și Social.

În anul 2018, modificările succesive ale legii de organizare și funcționare a 
C.E.S.–ului, precum și ale unor acte normative din domeniul legislației muncii, cu 
incidență asupra activității Consiliului Economic și Social, au determinat necesitatea 
revizuirii și actualizării unor documente de maximă importanță, precum Organigra-
ma și Statul de funcții și de personal, fișele de post ale personalului S.T.–C.E.S., actu-
alizarea unor contracte individuale de muncă prin încheierea de acte adiționale, etc.

a) Modele de acte adiționale

Având în vedere modificările Organigramei și a Statului de Funcții ale perso-
nalului S.T. – C.E.S., în temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, în anul 2018, au fost încheiate acte adiționale 
la C.I.M. ale salariaților trecuți în alte funcții. În acest scop, la solicitarea Președintelui, 
directorul D.J.R.U.S. a elaborat noi modele de acte adiționale la C.I.M., în concordanță 
cu legislația muncii în vigoare, particularizate în raport cu funcțiile existente în C.E.S. 

b) Organigrama și Statul de funcții

În scopul creșterii eficienței activității direcțiilor de specialitate ale Secretari-
atului Tehnic, directorul D.J.R.U.S. / consilierii juridici desemnați / Serviciul Resurse 
Umane și Salarizare au participat, împreună cu Secretarul General, la actualizarea Or-
ganigramei ST–C.E.S. și a Statului de funcții care au fost aprobate prin Hotărârea Ple-
nului nr. 307/18.12.2018.

c) Elaborarea unor proceduri specifice activității Serviciului Juridic:

 – Procedura de elaborare și încheiere, înregistrarea și arhivarea acțiunilor și dosa-
relor aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 – Procedura de nominalizare, înregistrare, transmitere spre aprobare și arhivare a 
dosarelor persoanelor nominalizate ca asistenți judiciari;

 – Procedura de elaborare, redactare, înregistrare și arhivare a deciziilor Președin-
telui C.E.S.;

 – Procedura de elaborare, redactare, înregistrare și arhivare a hotărârilor Biroului 
Executiv C.E.S.;

 – Procedura de elaborare, redactare, înregistrare și arhivare a hotărârilor Plenului 
C.E.S..

d) Asigurarea consultanței juridice și tehnico–legislative în elaborarea proiectu-
lui Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Economic și 
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Social, precum și a Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consi-
liului Economic și Social

Ca urmare a modificărilor succesive a legii de organizare și funcționare a C.E.S., 
precum și a altor acte normative incidente în materie (Legea nr. 62/2011 privind dia-
logul social, Legea nr. 53/2013 – Codul Muncii, etc), au apărut unele necorelări între 
legislația principală și legislația secundară (proceduri, R.O.F., R.I. al S.T. – C.E.S.).

Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost modificat în etape succesive 
prin hotărâri adoptate de Plenul C.E.S., unele prevederi ale acestuia rămânând neco-
relate cu legislația primară care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social.

Ca urmare, în anul 2017 s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanți 
ai celor trei părți (patronate / sindicate / societatea civilă) având ca obiectiv elaborarea 
unui proiect de Regulament de Organizare și Funcționare ale cărui prevederi să fie 
armonizate cu reglementările legale în vigoare. Proiectul elaborat de grupul de lucru 
a fost supus analizei și dezbaterii Biroului Executiv în cadrul căruia au fost analizate și 
reformulate, după caz, o mare parte a articolelor acestuia. 

La reformularea și sistematizarea articolelor proiectului de R.O.F. în cadrul 
B.Ex., a participat directorul D.J.R.U.S. și consilierul juridic desemnat, care au acordat 
asistență juridică în ceea ce privește concordanța proiectului cu legislația incidentă în 
materie, cât și în ceea ce privește respectarea normelor de tehnică legislativă.

Astfel, în anul 2018 a fost definitivat Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Economic și Social, fiind aprobat prin Hotărârea Plenului nr.78/27.03.2018 
și modificat prin Hotărârea Plenului 261/31.07.2018.

Tot în anul 2018, directorul D.J.R.U.S. și consilierul juridic desemnat au partici-
pat, împreună cu Secretarul General al C.E.S., la actualizarea Regulamentul Intern al 
Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social, aprobat prin Hotărârea Biro-
ului Executiv nr. 21/24.07.2018. 

5. Asigurarea asistenței juridice și reprezentarea intereselor în fața instanțe-
lor judecătorești

 În anul 2018, C.E.S. a fost parte în 5 litigii, după cum urmează:
– Dosarul nr. 11378/301/2019, având ca obiect suspendarea aplicării protocolului 

dintre C.N.P.R. – COMPIROM privind asistenții judiciari;
– Dosarul nr. 11365/301/2018, având ca obiect constatarea nulității protocolului 

dintre C.N.P.R. - CONPIROM;
– Dosarul nr. 13983/301/2018, având ca obiect constatarea nulității protocolului 

dintre C.N.P.R. - CONPIROM;
– Dosarul nr. 14196/301/2018, având ca obiect anularea actului juridic civil – 

anulare procedură;
– Dosarul nr. 3939/2/2018, având ca obiect suspendarea procedurii de numire, 

suspendarea executării protocolului, precum și suspendarea actului de respin-
gere a dosarului de candidatura.
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B. SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

În cadrul Consiliului Economic și Social activitatea Serviciului Resurse Umane 
și Salarizare se desfășoară în cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare 
C.E.S. 

Pe parcursul anului 2018 activitatea Serviciului Resurse Umane și Salarizare s-a 
concentrat asupra următoarelor aspecte:

a) Întocmirea și actualizarea Statului de funcții, a Statului de personal, precum 
și a Organigramei; 

b) Reorganizarea documentelor specifice activității de Resurse umane și a do-
sarelor angajaților:

– s-au evaluat 28 angajați pentru anul anterior (2018);
– s-a întocmit situația privind numărul maxim de posturi și fondul aferent sala-

riilor;
– au fost întocmite note pentru toți angajații / angajații detașați cu salariile majo-

rate conform Legii nr. 153/2017, la data de 1.01.2018;
– după aprobarea bugetului, s-a întocmit pentru Ministerul Finanțelor Publice, 

Situația privind detalierea pe funcții a numărului maxim de posturi aprobat în 
finanțare;

– lunar, s-a întocmit pentru A.N.A.F. formularul M.500, care cuprinde Raporta-
rea personalului din instituțiile publice și veniturile lunare ale acestora;

– s-a calculat bugetul privind fondul de salarii și numărul de personal pentru anul 
următor;

– pe parcursul anului și la angajare s-a efectuat controlul de medicină a muncii 
pentru aproximativ 28 angajați;

– în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2018 s-au verificat, înregistrat, multiplicat, sca-
nat, depus la A.N.I., arhivat și postat pe site-ul C.E.S. declarațiile de avere și 
interese anuale, pentru 92 persoane (angajați/detașați cu funcții de conducere și 
membrii C.E.S.); 

– s-au întocmit documentele în vederea emiterii pașapoartelor de serviciu, pre-
cum și a vizelor necesare deplasărilor în străinătate pentru reprezentanți ai Bi-
roului Executiv al C.E.S.;

– s-au raportat în R.E.V.I.S.A.L., precum și la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
majorările salariale de la 01.01.2018 și ori de câte ori a intervenit vreo modifica-
re în situația angajatului și a contractului său de muncă:

– în cursul anului 2018 s-a solicitat detașarea pentru ocuparea a 5 posturi vacan-
te / temporar vacante;

– lunar, s-a întocmit pontajul angajaților și s-a ținut evidența concediilor de odih-
nă / medicale / fără plată;
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– la finele anului 2018, B.R.U.S. împreună cu direcțiile de specialitate, au făcut 
programarea concediilor de odihnă pentru anul următor;

– s-au întocmit lucrări curente precum: adeverințe privind vechimea în muncă, 
privind concediile medicale, note privind angajarea, detașarea, încetarea C.I.M., 
pensionarea, promovarea, modificarea salariului, tranșei de vechime, majorări 
salariale, etc.;

– au fost verificate documentele și dosarele personale ale angajaților de către echi-
pa Curții de Conturi; 

– s-a întocmit Planul cursurilor de perfecționare pentru anul 2018;
– în luna noiembrie 2018 s-a depus la A.N.A.F. - formularul L153 aferent pro-

cedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul 
plătit din fonduri publice, conform Ordinului M.M.J.S. nr.2169/2018.

În anul 2018, dintr-un total de 6731 documentele înregistrate în Registrul Ge-
neral de Intrări / Ieșiri, 2007 documente au făcut obiectul activității Direcției Juridice, 
Resurse Umane și Salarizare, dintre care:

 – 350 adrese;
 – 312 note asistenți judiciari;
 – 193 declarații de avere;
 – 145 cereri de concediu;
 – 142 note;
 – 71 state de plată; 
 – 68 procese verbale de validare;
 – 45 adeverințe;
 – 41 motivări absențe ale membrilor C.E.S.;
 – 38 decizii;
 – 36 răspunsuri memorii și sesizări;
 – 27 contracte;
 – 539 diverse.

5.3.	 DIRECȚIA	BUGET	–	FINANȚE,	CONTABILITATE	
Direcția „Buget – Finanțe, Contabilitate” (D.B.F.C.) asigură expertiza de specia-

litate privind activitatea economică, contribuind alături de celelalte structuri ale insti-
tuției la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Consiliului Economic și Social.

Situațiile financiare pe cele 12 luni ale anului 2018 reprezintă documente oficia-
le de prezentare a patrimoniului Consiliului Economic și Social, precum și a execuției 
bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2018.

Situația financiară la 31.12.2018 este compusă din următoarele anexe: bilanț, 
contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție 
bugetară, disponibil din mijloace cu destinație specială și alte anexe care includ politici 
contabile și note explicative. 
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Pentru cele 12 luni din anul 2018 execuția bugetară se prezintă astfel:
 – lei –

Indicatori Credite inițiale Credite definitive Plăți efectuate

Cheltuieli totale 8.475.000 7.326.000 6.743.688
A. Cheltuieli curente

– Cheltuieli de personal
– Cheltuieli bunuri și servicii
– Transferuri

8.375.000
6.581.000
1.645.000

7.226.000
5.717.000
1.442.000

6.692.714
5.344.061
1.294.521

B. Cheltuieli de capital 149.000 67.000 54.132
C.  Plăți efectuate în anii precedenți 

și recuperate în anul curent
100.000 100.000 62.532

-11.558

Ponderea cheltuielilor de personal (79,85% în totalul cheltuielilor curente) este 
determinată de specificul activității și a formei de organizare și funcționare a Consi-
liului Economic și Social (pe lângă salarizarea aparatului tehnic de lucru al Consiliului 
mai sunt indemnizați 45 de membri ce alcătuiesc Plenul Consiliul Economic și Social, 
precum și 81 de membri ai comisiilor de specialitate). 

La articolul cheltuieli materiale și servicii, ponderea o dețin cheltuielile cu chi-
ria sediului, cele cu energia electrică, încălzit, precum și alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare.

Active fixe necorporale
Soldul la începutul anului este de 52.607 lei. În luna septembrie s-au casat imo-

bilizări necorporale în valoare de 6.340 lei. În cursul anului 2018 s-a achiziționat un 
pachet de 30 licențe antivirus pentru protecția împotriva amenințărilor și riscurilor 
de pe internet. Astfel, soldul de imobilizări necorporale la sfârșitul raportării este de 
48.325 lei. Amortizarea activelor fixe necorporale la sfârșitul Trimestrului IV 2018 este 
de 35.468 lei, rezultând o valoare rămasă de 12.857 lei (48.325 lei-35.468 lei).

Active fixe corporale
Acestea prezentau la începutul anului un sold de 544.145 lei. În cursul anului 

2018 s-au achiziționat active fixe corporale în valoare de 62.531 lei (copiator, multi-
funcțional, videoproiector etc.). De asemenea, s-au primit, cu titlu gratuit, laptop-uri, 
în valoare de 11.510 lei. Amortizarea calculată la 31.12.2018 este de 382.481 lei, rezul-
tând o valoare rămasă de 235.705 lei (544.145 lei+74.041 lei-382.481 lei).

Situația analitică a activelor corporale se prezintă astfel:

Grupa Sold 
inițial Intrări Sold 

final
Amortizare 

inițială
Amortizare 

finală
Valoare  
rămasă

Ap.instal.măsurare / 
Mijloace de transp. 366.857 20.499 387.356 223.188 253.994 133.362

Mobilier, birotică 177.288 53.542 230.830 105.807 128.487 102.343
TOTAL 544.145 74.041 618.186 328.995 382.481 235.705
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Stocuri
În această grupă se cuprind: combustibili, materiale consumabile, materiale de 

natura obiectelor de inventar.
Înregistrarea intrărilor de materiale consumabile și a celor de natura obiectelor 

de inventar s-a efectuat la costul de achiziție. 
La ieșirea din gestiune, materialele consumabile au fost evaluate și înregistrate 

în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO.
Această grupă prezentă la începutul anului un sold de 523.162 lei, iar la sfârșitul 

perioadei de raportare un sold de 549.479 lei. 
Structura stocurilor existente este următoarea:

Stocuri Sold inițial Intrări Ieșiri Sold final

Combustibili 1.054 2.000 1.780 1.274
Alte. mat. consum 33.307 69.843 75.805 27.345
Ob. de inv. în fol. 487.921 40.298 8.239 519.980
Ob. de inv. în mag. 880 0 0 880
TOTAL 523.162 112.141 85.824 549.479

Creanțe
În cursul anului 2018 nu s-a încasat nici o sumă de la Casa de Asigurări de Să-

nătate a Municipiului București. 

Alte valori, avansuri de trezorerie
Pentru cumpărarea de benzină și motorină necesară funcționarii autoturisme-

lor C.E.S. s-au achiziționat bonuri cu cantități fixe. Valoarea inițială a B.C.F.-urilor a 
fost de 3.550 lei. În cursul celor patru trimestre ale anului 2018 s-au folosit la achiziția 
de combustibil 40 B.C.F.-uri în valoare de 2.000 lei. Au rămas în sold 31 de bonuri în 
valoare de 1.550 lei.

Disponibil la alte instituții de credit
Soldul de 8.080 lei reprezintă depozitele în valoare de 8.080 lei constituite la 

CEC din garanțiile materiale reținute la gestionari, formate din:
– sold extras C.E.C.: 8 lei;
– depozit gestionar 1: 3.476 lei;
– depozit gestionar 2: 4.596 lei;

Datorii
Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. Datoriile 

comerciale și avansurile la începutul anului erau de 36.546 lei, iar la sfârșitul trimestru-
lui IV erau de 38.291 lei, sumă reprezentată de facturi înregistrate în luna decembrie 
cu scadență în anul 2019. 
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Creșterea la indicatorii „Salariile angajaților” și la „Contribuțiile salariale la 
bugetul de stat și la bugetele sociale” se datorează variației numărului de indemni-
zați (membrii Plenului și comisiilor de specialitate C.E.S.), aplicarea Legii-cadru nr. 
153/2017, fluctuației personalului etc.

Datoriile înregistrate la 31.12.2018, în sumă de 495.224 lei, reprezintă:
– salarii ............................................................................................................259.840 lei
– datorii la bugetul de stat .............................................................................. 28.055 lei
– datorii la bugetul asigurărilor sociale ......................................................159.051 lei
– furnizori prestări servicii ............................................................................ 38.291 lei
– indemnizații, rețineri etc. .............................................................................. 9.987 lei
– furnizori de active fixe sub 1 an .......................................................................... 0 lei 

La data de 31.12.2018 nu se înregistrează facturi restante.

CAPITALURI PROPRII
Sunt determinate ca diferența între active și datorii, rezultând activul net.
Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor o are rezultatul patrimonial al 

exercițiului care reprezintă un deficit de 6.730.652 lei.
Rezultatul reportat este în valoare de 283.912 lei, iar rezervele din reevaluare 

active fixe au o valoare de 73.251 lei.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Formularul „Contul de rezultat patrimonial” structurează veniturile și cheltuie-

lile instituțiilor publice pe următoarele grupe:
– operaționale: venituri ...................................................................................... 0 lei
 cheltuieli ......................................................................6.730.665 lei
 deficit ...........................................................................6.730.665 lei
– financiare: venituri .................................................................................... 40 lei
 cheltuieli .................................................................................. 27 lei
 excedent .................................................................................. 13 lei
– extraordinare: venituri ...................................................................................... 0 lei
 cheltuieli .................................................................................... 0 lei

La sfârșitul anului 2018 a rezultat un deficit de 6.730.665 lei.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii conta-
bilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 
Ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologi-
ce privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de con-
turi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și 
completările ulterioare, a Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 129/18.01.2018 
privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, precum și pentru modificarea 
și completarea altor Norme metodologice în domeniul contabilității publice.
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Direcția „Buget - Finanțe, Contabilitate” din cadrul S.T. al C.E.S. asigură înre-
gistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informează 
ordonatorul de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a pa-
trimoniului aflat în administrar și întocmește contul trimestrial și anual de execuție a 
bugetului. 

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin 
respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de in-
trare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile 
sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în 
conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituțiile publice. Sunt conduse 
registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare. 

Lunar se întocmește balanța de verificare, iar sumele înscrise în aceasta sunt 
determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate. Conducerea evidenței tehni-
co-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea 
în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în 
baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiu-
nile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific. 

Înregistrările în evidenta contabilă au fost făcute în termen, iar Controlul Fi-
nanciar Preventiv Propriu s-a făcut în toate documentele din care derivă drepturi sau 
obligații patrimoniale.

Situațiile financiare la 31.12.2018 au fost întocmite în conformitate cu Planul de 
conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instruc-
țiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, alte reglementări legale specifice 
activității desfășurate, oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței finan-
ciare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Consiliul Econo-
mic și Social, respectându-se disciplina financiară.

Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfășurarea în 
condiții normale activității instituției.

În anul 2018, dintr-un total de 6731 documentele înregistrate în Registrul Ge-
neral de Intrări / Ieșiri, 2432 documente au făcut obiectul activității Direcției Buget – 
Finanțe, Contabilitate, dintre care:

 – 372 Facturi;
 – 418 Prezențe la ședințele Biroului Executiv, Plenului și a Comisiilor; 
 – 209 Adeverințe;
 – 166 Cereri;
 – 108 State de plată și situații recapitulative;
 – 142 Referate;
 – 317 Procese verbale;
 – 700 Diverse (monitorizări, rectificări de buget, raportări lunare, decade, deschi-

deri de credite, situații financiare etc.).
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5.4.	 DIRECȚIA	ACHIZIȚII	PUBLICE	ȘI	ADMINISTRATIV
Direcția de Achiziții Publice și Administrativ (D.A.P.A.) este compartimentul 

care asigură activitatea administrativă, precum și condițiile materiale necesare pentru 
buna desfășurare a activității instituției și are în componența sa 4 persoane:

– Director; 
– Expert;
– Muncitor calificat;
– Muncitor necalificat.

Direcția de Achiziții Publice și Administrativ are următoarele atribuții principale:
 – planifică / pregătește procesul de achiziție publică;
 – întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;
 – menține legătura între furnizorii / prestatorii de servicii și Consiliul Economic 

și Social pentru o bună aprovizionare, urmărind contractele de achiziție publică 
și contractele încheiate prin atribuire directă și a celor care nu fac obiectul Legii 
nr. 98/2016, de la semnare până la finalizare; 

 – urmărește respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant;
 – reactualizează Procedura operațională privind achizițiile publice de bunuri și 

servicii în cadrul Consiliul Economic și Social, în concordanță cu modificările 
ce intervin în activitatea direcției, ca urmare a actelor normative noi;

 – elaborează / modifică Programul anual al achizițiilor publice;
 – elaborează Strategia anuală de achiziție publică;
 – asigură întreținerea curentă a clădirii în care își desfășoară activitatea Consiliul 

Economic și Social;
 – organizează, supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sediul 

Consiliul Economic și Social.

Directorul Direcției de Achiziții Publice și Administrativ a participat în data de 
22 martie 2018 la „Forumul specialiștilor în achiziții publice cu tema: impactul celor 
mai noi modificări legislative”.

În cursul anului 2018, D.A.P.A a elaborat „Strategia anuală de achiziție publi-
că” și „Programul anual al achizițiilor publice” și a actualizat „Procedura operaționala 
privind achizițiile publice de bunuri și servicii în cadrul Consiliul Economic și Social”.

Ca urmare a schimbării structurii organizatorice a Secretariatului Tehnic a 
Consiliului Economic și Social, directorul D.A.P.A. împreună cu Secretarul General, 
au actualizat fișele de post.

În anul 2018 în cadrul D.A.P.A. au fost demarate 53 de achiziții directe derulate 
prin intermediul S.I.C.A.P. în valoare de 265.686,53 lei cu T.V.A. și au fost încheiate 
29 contracte de servicii / acte adiționale cu diferiți furnizori în vederea desfășurării în 
bune condiții a activității Consiliul Economic și Social, constând în:
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Articol bugetar Valoare
Furnituri de birou 51.233,00
Materiale pentru curățenie 16.514,00
Încălzit, iluminat și informatică 104.492,00
Apă canal salubritate 5.457,00
Carburanți și lubrifianți 0,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 44.585,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 161.654,00
Alte obiecte de inventar 17.799,00
Deplasări interne, detașări, transferări 1.170,00
Cărți, publicații și material documentare 11.201,00
Protecția muncii 4.410,00
Cheltuieli judiciare 3.100,00
Protocol și reprezentare 13.453,00
Prime și asigurare non viaţă (CASCO) 2.465,00
Chirii 675.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.600,00

În anul 2018, dintr-un total de 6731 documentele înregistrate în Registrul Ge-
neral de Intrări / Ieșiri, 938 documente au făcut obiectul activității Direcției Achiziții 
Publice și Administrativ, dintre care:

– 59 Lucrări realizate în departament: Plan achiziții, Situații, Note către B.Ex.;
– 317 Procese verbale;
– 372 Facturi;
– 41 Contracte; 
– 149 Referate.

5.5.	 DIRECȚIA	RELAȚII	INTERNAȚIONALE	ȘI	RELAȚII	PUBLICE

A - Participarea C.E.S. România la evenimente internaționale care au avut loc 
în străinătate 

C.E.S. România este o prezentă activă în organizațiile regionale și internaționale 
de profil din lume. Alegerea C.E.S. România în structurile de conducere ale acestor 
organisme reprezintă o recunoaștere a activității fructuoase desfășurate de consiliul 
român atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Astfel, C.E.S. România a fost 
ales să asigure președinția Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale 
și Instituțiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.) și a Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și 
Instituțiilor Similare din statele și guvernele membre ale Francofoniei (U.C.E.S.I.F.) 
pentru mandatul 2017 – 2019. Drept urmare, anul 2018 a fost pentru C.E.S. unul bogat 
în activități internaționale, care au constituit un bun prilej de afirmare a rolului pe care 
C.E.S. îl joacă în realizarea dialogului social și civic în România și au permis membri-
lor Plenului să contribuie la o mai bună cunoaștere pe plan internațional a activității 
desfășurate de instituția noastră.
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În conformitate cu Articolul 34, alineatul (19) din R.O.F., Biroul Executiv pro-
pune constituirea de delegații în vederea participării la reuniunile internaționale, com-
ponența și mandatul acestora și supune apoi propunerea aprobării Plenului. Delegați-
ile sunt conduse de președintele C.E.S., iar în cazul în care nu este posibil acest lucru, 
președintele desemnează conducătorul delegației și informează Plenul. În conformi-
tate cu alineatul (20) al aceluiași articol, Biroul Executiv avizează raportul comun al 
delegației prezentat de conducătorul acesteia în termen de șapte zile de la încheierea 
misiunii și îl supune apoi aprobării Plenului. 

În anul 2018, Direcția Relații Internaționale și Relații Publice (D.R.I.R.P.) a or-
ganizat participarea la următoarele evenimente internaționale:

Şedința Consiliului Economic, Social și de Mediu (C.E.S.E.) din Franța pri-
vind „Rolul Franței într-o francofonie dinamică”, Paris, Franța, 10 ianuarie 2018

Consiliul Economic și Social din România l-a delegat pe reprezentantul preșe-
dintelui la U.C.E.S.I.F., membru al Plenului C.E.S., să participe la ședința C.E.S.E. din 
Franța, în cursul căreia a fost avizat proiectul intitulat „Rolul Franței într-o francofonie 
dinamică”, propus de Secțiunea pentru afaceri europene și internaționale a consiliului 
francez. Ședința s-a desfășurat la sediul C.E.S.E. din Paris în data de 10 ianuarie 2018, 
în prezența a 181 de membri. Cu acest prilej, reprezentantul președinției române a 
purtat discuții cu președintele C.E.S.-ului francez pe tema promovării Francofoniei și 
cu secretarul general al U.C.E.S.I.F. pe tema priorităților următoarei reuniuni a Birou-
lui U.C.E.S.I.F. din martie 2018. 

Biroul U.C.E.S.I.F., Consiliul de Administrație A.I.C.E.S.I.S. și Grupul de 
lucru A.I.C.E.S.I.S., Abidjan, Coasta de Fildeș, 7 - 9 martie 2018

O delegație a Consiliului Economic și Social din România alcătuită din cinci 
membri și condusă președintele C.E.S. a participat la reuniunea Biroului U.C.E.S.I.F., a 
Consiliului de Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și la un Grup de lucru A.I.C.E.S.I.S., care 
s-a axat pe exemple de bune practici legate de tema principală a președinției române 
a A.I.C.E.S.I.S și anume, „Revoluția digitală și efectele sale asupra viitorului omenirii”. 
Evenimentele s-au desfășurat în zilele de 7, 8 și 9 martie 2018 la sediul Consiliului 
Economic, Social, de Mediu și Cultural (C.E.S.E.C.) din Abidjan, Coasta de Fildeș. 
Delegația a fost însoțită de raportorul general al A.I.C.E.S.I.S. desemnat de președinția 
română. Sesiunile Grupului de lucru au identificat oportunități și provocări aduse de 
revoluția digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, guvernanță, rolul partene-
rilor sociali, drepturi și securitate, combaterea inegalităților legate de sectorul digital. 

Festivitatea organizată de C.E.S.E. Franța cu ocazia Zilei Internaționale a 
Francofoniei, Paris, Franța, 20 martie 2018

Consiliul Economic, Social și de Mediu (C.E.S.E.) din Franța a organizat la se-
diul său de la Paris, în ziua de 20 martie 2018, o festivitate cu ocazia Zilei Internațio-
nale a Francofoniei, eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al Organizației Inter-
naționale a Francofoniei (O.I.F.). Consiliul Economic și Social român l-a delegat pe 
reprezentantul președintelui la U.C.E.S.I.F., membru BEx, să participe la acest eveni-
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ment. În ziua următoare, reprezentantul președinției române s-a întâlnit cu membri ai 
Secretariatului General al U.C.E.S.I.F. pentru a discuta detaliile referitoare la organiza-
rea următoarei reuniuni a Adunării Generale a Uniunii, precum și poziția organizației 
în cadrul O.I.F.

A 6-a ediție a Zilelor rețelelor instituționale ale Francofoniei, Paris, Franța, 
29 - 30 mai 2018

Organizația Internațională a Francofoniei (O.I.F.) a organizat la sediul său din 
Paris, în zilele de 29 și 30 mai 2018, cea de a 6-a ediție a Zilelor rețelelor instituționale 
ale Francofoniei. Evenimentul, care a avut ca temă de discuție „Rețelele instituționale 
ale Francofoniei: actori și garanți ai drepturilor și libertăților”, a constituit un prilej 
de întâlnire, dialog și schimb de experiențe între responsabilii rețelelor instituționale 
ale Francofoniei și alți parteneri interesați. Din partea Consiliului Economic și Social 
român a participat reprezentantul președintelui la U.C.E.S.I.F. Domnia sa a fost, de 
asemenea, mandatat de președintele U.C.E.S.I.F. să stabilească o întâlnire cu secretarul 
general al O.I.F., în vederea participării U.C.E.S.I.F. la Summit-ul organizat de O.I.F. la 
începutul lunii octombrie la Erevan, în Armenia. 

Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a Comitetului Economic și Social Eu-
ropean (C.E.S.E.) și Seminarul Zilele Societății Civile, Bruxelles, Belgia, 24 - 25 
mai 2018

Consiliul Economic și Social din România a desemnat un membru al Plenului 
pentru a reprezenta instituția la seminarul Zilele Societății Civile 2018 organizat de 
Comitetul Economic și Social European (C.E.S.E.) și la sărbătorirea celei de-a 60-a 
aniversări a C.E.S.E. Evenimentele au avut loc la sediul C.E.S.E. de la Bruxelles în zilele 
de 24 și 25 mai 2018. În cadrul seminarului, cu tema „Cetățenie, democrație și cultură 
într-o Europă digitalizată”, s-au desfășurat o serie de ateliere de lucru și sesiuni plena-
re, unde s-au purtat discuții legate de viitorul Europei și rolul organizațiilor societății 
civile europene.

Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai C.E.S.-urilor din 
statele membre U.E. și ai C.E.S.E., Bratislava, Slovacia, 14 - 15 iunie 2018

Consiliul Economic și Social din Slovacia a organizat, împreună cu Comitetul 
Economic și Social European (C.E.S.E.), Reuniunea anuală a președinților și secreta-
rilor generali ai C.E.S.-urilor europene și ai C.E.S.E., în zilele de 14 și 15 iunie 2018, 
la Bratislava, în Slovacia. La acest eveniment, la care au fost reprezentate 16 C.E.S.-uri 
europene și a cărui temă de discuție a fost „Viitorul Europei”, C.E.S. România a fost re-
prezentat de o delegație alcătuită din președinte, secretar general și directorul Direcției 
Relații Internaționale și Relații Publice. În cursul primei zile a lucrărilor, președintele 
C.E.S., totodată președinte A.I.C.E.S.I.S., s-a întâlnit cu președintele C.E.S.E. și au dis-
cutat posibilitățile de continuare și dezvoltare a relațiilor atât dintre C.E.S. România și 
C.E.S.E., mai ales în contextul preluării președinției Consiliului Europei de către Ro-
mânia în prima jumătate a anului 2019, cât și dintre C.E.S.E. și A.I.C.E.S.I.S.
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Întâlnire între Președintele A.I.C.E.S.I.S. și Directorul General O.I.M., Ge-
neva, Elveția, 2 iulie 2018

Președintele C.E.S. România, însoțit de directorul Direcției de Relații Interna-
ționale și Relații Publice, a avut o întrevedere cu directorul general al Organizației In-
ternaționale a Muncii la sediul O.I.M. din Geneva, în ziua de 2 iulie 2018. Întrevederea 
a fost solicitată de președintele C.E.S., în calitatea sa de președinte al A.I.C.E.S.I.S., iar 
din delegație a făcut parte și secretarul general al A.I.C.E.S.I.S. 

Au fost, de asemenea, prezenți la discuții directorul Unității pentru dialog social 
și tripartism din cadrul O.I.M. și specialistul pe probleme de guvernanță și planificare 
strategică. Președintele A.I.C.E.S.I.S. și directorul general al O.I.M. au convenit asupra 
revizuirii acordului dintre cele două organizații și asupra semnării noii forme a acestu-
ia în cadrul unui seminar A.I.C.E.S.I.S. - O.I.M. organizat la sediul O.I.M. din Geneva 
în zilele de 23 și 24 octombrie 2018. S-a convenit, de asemenea, organizarea unei con-
ferințe internaționale A.I.C.E.S.I.S. - O.I.M. în 2019 – an în care O.I.M. celebrează cen-
tenarul existenței sale – concomitent cu reuniunea Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S., 
care va avea loc la București și va marca încheierea președinției A.I.C.E.S.I.S. deținute 
de C.E.S. România.

Întâlnire între președintele A.I.C.E.S.I.S. și reprezentanta A.I.C.E.S.I.S. la 
E.C.O.S.O.C., Eforie Nord, România, 31 august - 3 septembrie 2018

În perioada 31 august - 3 septembrie 2018, președintele C.E.S. și A.I.C.E.S.I.S. 
s-a întâlnit cu reprezentanta A.I.C.E.S.I.S. la E.C.O.S.O.C. (Consiliul Economic și So-
cial al Națiunilor Unite) și cu secretarul general al A.I.C.E.S.I.S. Întâlnirea a avut loc la 
Hotelul Traian din Eforie Nord. La discuții, care s-au concentrat asupra continuării și 
îmbunătățirii relației dintre A.I.C.E.S.I.S. și E.C.O.S.O.C., în contextul noii președinții 
române a A.I.C.E.S.I.S., au mai participat directorul Direcției Relații Internaționale și 
Relații Publice din cadrul C.E.S., un membru B.Ex. și raportorul A.I.C.E.S.I.S.

Consiliul de Administrație A.I.C.E.S.I.S., Adunarea Generală A.I.C.E.S.I.S., 
Biroul U.C.E.S.I.F., Paris, Franța, 17 - 18 septembrie 2018

O delegație a Consiliului Economic și Social din România alcătuită din cinci 
persoane și condusă de președintele C.E.S., a participat la reuniunea Consiliului de Ad-
ministrație și a Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S. și la reuniunea Biroului U.C.E.S.I.F., 
care s-au desfășurat în zilele de 17 și 18 septembrie la sediul Consiliului Economic, 
Social și de Mediu (C.E.S.E.) din Paris. C.E.S. România a participat la evenimentele 
menționate în calitatea sa de președinte al celor două organizații. Printre concluziile 
A.G. a A.I.C.E.S.I.S., se numără următoarele: 

– în primul an de președinție a C.E.S. România, bugetul A.I.C.E.S.I.S. se înscrie 
pe un trend pozitiv; 

– s-au făcut pași în vederea continuării cooperării și consolidării relației dintre 
A.I.C.E.S.I.S. și E.C.O.S.O.C. prin întâlnirea pe care președintele A.I.C.E.S.I.S. a 
avut-o în România cu reprezentanta A.I.C.E.S.I.S. la E.C.O.S.O.C.; 

– s-au înregistrat progrese în colaborarea dintre A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M., care s-au 
datorat întâlnirii dintre președintele A.I.C.E.S.I.S. și directorul general al O.I.M. 
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la Geneva, în ziua de 2 iulie 2018, unde s-a decis consolidarea și actualizarea 
acordului de parteneriat dintre cele două instituții și semnarea acestuia cu prile-
jul desfășurării la Geneva a seminarului pe tema revoluției digitale organizat de 
A.I.C.E.S.I.S. în cooperare cu O.I.M. în zilele de 23 și 24 octombrie 2018. 

– La Biroul U.C.E.S.I.F. s-a discutat participarea Uniunii la cel de-al XVII-lea 
Summit al Francofoniei, cu tema „A trăi împreună în solidaritate, împărtășind 
valorile umaniste și respectul pentru diversitate, constituie sursa păcii și a pros-
perității pentru spațiul francofon”, desfășurat la Erevan, în Armenia, în zilele de 
11 și 12 octombrie 2018.

Seminarul internațional pe tema revoluției digitale organizat de A.I.C.E.S.I.S. 
împreună cu O.I.M., Geneva, Elveția, 23 - 24 octombrie 2018

În cadrul parteneriatului dintre A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M., în zilele de 23 și 24 oc-
tombrie 2018 a avut loc la Geneva, la sediul O.I.M., un seminar internațional pe tema 
revoluției digitale, temă lansată de președintele C.E.S. România în momentul preluării 
președinției A.I.C.E.S.I.S. La seminar au participat 21 de C.E.S.-uri și instituții simi-
lare, iar delegația română, alcătuită din trei persoane, a fost condusă de președintele 
C.E.S. De asemenea, așa cum s-a stabilit la întâlnirea bilaterală pe care președintele 
A.I.C.E.S.I.S. a avut-o cu director general al O.I.M. în iulie la Geneva, acest seminar a 
prilejuit și semnarea unui nou acord de cooperare între A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M.

Vizita delegației C.E.S. România în China, 15-20 noiembrie 2018
În perioada 15-20 noiembrie 2018, o delegație reprezentând C.E.S. România 

a efectuat o vizită în China, ca urmare a invitației lansate de președintele Consiliului 
Economic și Social din China (C.E.S.C.). 

Delegația a fost condusă de președintele C.E.S. România, totodată președintele 
A.I.C.E.S.I.S., și a fost alcătuită din membrii Biroului Executiv și directorul Direcției 
Relații Internaționale și Relații Publice. 

Delegația română a avut, de asemenea, întâlniri cu membri ai C.E.S.C., cu pre-
ședintele Comitetului Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez – întâlnire 
care, datorită nivelului politic al întrevederii, a fost prezentată în cadrul știrilor de seară 
de pe canalul de televiziune CCTV-1 –, cu președintele Comitetului Conferinței Poli-
tice Consultative a Poporului Chinez din Provincia Guangdong și cu vicepreședintele 
Comitetului Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez din orașul Shenzhen.

Al 12-lea seminar Mass-media al Societății Civile, Atena, Grecia, 22-23 no-
iembrie 2018

Comitetul Economic și Social European (C.E.S.E.) a organizat la Atena, cu spri-
jinul Consiliului Economic și Social din Grecia (O.K.E.), în zilele de 22 și 23 noiembrie 
2018, cel de-al 12-lea seminar mass-media al societății civile, cu tema “Reafirmarea 
valorilor Europei”. Evenimentul a reunit specialiști în comunicare și științe politice, 
ofițeri de presă, jurnaliști, membri ai C.E.S.E., reprezentanți ai diverselor consilii eco-
nomice și sociale europene. Consiliul român a fost reprezentat la acest seminar de un 
expert din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.
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B – Organizarea unor evenimente internaționale de către C.E.S. România

A.I.C.E.S.I.S.
Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Si-

milare (A.I.C.E.S.I.S.) a fost înființată în iulie 1999 la Port Louis, în Mauritius. Inițial 
alcătuită din 24 de membri efectivi și trei membri asociați, asociația reunește în pre-
zent 75 de membri de pe patru continente: Africa, America Latină, Asia și Europa. 
A.I.C.E.S.I.S. are patru organe conducătoare: Adunarea Generală, Consiliul de Admi-
nistrație, Președinția și Secretariatul General. 

Principalele misiuni asumate de A.I.C.E.S.I.S. sunt: încurajarea dialogului social 
și a schimbului de experiențe și de bune practici între membrii asociației; dezvoltarea 
democrației participative; încurajarea creării de noi consilii economice și sociale în 
țări în care acestea nu există; contribuția la prosperitatea și dezvoltarea economică a 
populației lumii în conformitate cu principiile Națiunilor Unite și cu Declarația Uni-
versală a Drepturilor Omului.

În conformitate cu Statutul A.I.C.E.S.I.S. (Articolul 8), președinția Asociației al-
ternează la fiecare doi ani între continente, iar membrii Asociației de pe continentul ce 
urmează să asigure președinția propun în această funcție pe președintele unui C.E.S. 
aflat pe continentul respectiv. De asemenea, C.E.S.-ul care asigură președinția, organi-
zează la sfârșit de mandat reuniunea Adunării Generale (A.G.).

Consiliul Economic și Social din România este membru fondator al A.I.C.E.S.I.S. 
și a deținut trei mandate consecutive în Consiliul de Administrație. La reuniunea Adu-
nării Generale organizată de C.E.S. din Republica Dominicană la Santo Domingo între 
6 și 8 septembrie 2018, C.E.S.-ul dominican a predat mandatul prezidențial, pe care l-a 
deținut în perioada 2015 - 2017, C.E.S.-ului român. Astfel, cu acest prilej, președintele 
C.E.S. România a fost învestit în funcția de președinte al A.I.C.E.S.I.S. pentru manda-
tul septembrie 2017 – septembrie 2019. Tema principală de lucru propusă de președin-
tele C.E.S. România este „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”, temă 
dezbătută pe durata actualului mandat prezidențial.

Având în vedere cele de mai sus, C.E.S. România trebuie să organizeze în luna 
octombrie a acestui an reuniunea A.G. care va marca sfârșitul președinției sale și pre-
darea mandatului C.E.S.-ului din Coasta de Fildeș, propus la președinție de către 
C.E.S.-urile de pe continentul african.

Totodată, în baza Acordului de Cooperare dintre A.I.C.E.S.I.S. și Organizația 
Internațională a Muncii (O.I.M.), încheiat în 2012 și reînnoit de președintele actual al 
A.I.C.E.S.I.S. în 2018, cele două organizații au stabilit să coopereze asupra dialogului 
social și tripartismului, agendei muncii decente, dezvoltării democrației participative, 
viitorului muncii etc. În acest sens, A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M. organizează diferite întâlniri 
de lucru, iar o dată la doi ani, de comun acord, o conferință internațională unde sunt 
dezbătute chestiuni actuale legate de temele precizate mai sus. Ultima conferință in-
ternațională de acest tip a fost organizată în parteneriat de către A.I.C.E.S.I.S., O.I.M. 
și C.E.S.-ul din Grecia în zilele de 23 și 24 noiembrie 2017, pe tema „Dialogul social și 
viitorul muncii”, la Atena.
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La seminarul organizat de A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M. la Geneva în zilele de 23 și 24 
octombrie 2018, s-a hotărât, de comun acord, ca următoarea conferință internațională 
A.I.C.E.S.I.S.-O.I.M., pe tema propusă de președinția română a A.IC.E.S.I.S., revoluția 
digitală, să aibă loc la București în toamna anului 2019, pe marginea reuniunii A.G.. 

Cele două evenimente sunt cu atât mai importante cu cât anul acesta A.I.C.E.S.I.S. 
sărbătorește 20 de ani de existență, iar O.I.M. celebrează 100 de ani de la înființarea sa. 
Având în vedere numărul de participanți la reuniunile asemănătoare desfășurate anterior 
în alte locuri (de exemplu, AG Santo Domingo, AG Paris, A.I.C.E.S.I.S.-O.I.M. Atena), în 
acest moment, preconizăm că la AG A.I.C.E.S.I.S. vor participa în jur de 100 de persoane, 
iar la Conferința internațională A.I.C.E.S.I.S.-O.I.M. în jur de 150 de persoane, cifre care 
însă se pot modifica pe parcurs, pe măsură ce se primesc confirmările participării.

U.C.E.S.I.F.
Uniunea Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare din statele și 

guvernele membre ale Francofoniei (U.C.E.S.I.F.) a fost creată în 2004 la Ouagadou-
gou, în Burkina Faso și constituie una dintre cele 15 rețele instituționale francofone 
care, sub egida O.I.F., are ca obiectiv reunirea instituțiilor cu competențe similare din 
țările francofone în vederea creării unui spațiu de schimburi de experiențe între ex-
perți care activează în aceleași domenii de activitate. U.C.E.S.I.F. urmărește încurajarea 
democrației participative și a dialogului între forțele sociale și economice.

Uniunea menține relații privilegiate cu asociațiile sau organizațiile cu rol consul-
tativ sau cu orice altă organizație similară sub-regională, regională sau internațională. 
Ea sprijină crearea de consilii economice și sociale și instituții similare în toate ţările 
membre ale Francofoniei și contribuie la apropierea dintre ţările francofone în vederea 
constituirii unor entități economice și sociale coerente și viabile, în scopul favorizării 
colaborării dintre toți reprezentanții societății civile din ţările membre.

C.E.S. România deține președinția U.C.E.S..I.F. pentru mandatul 2017 – 2019, 
iar în zilele de 4 și 5 decembrie 2018, la mijlocul mandatului, a organizat reuniunea 
Adunării Generale a U.C.E.S.I.F., la Hotelul Caro din București. Evenimentul a reunit 
reprezentanți ai C.E.S.-urilor francofone din Benin, Burkina Faso, Camerun, Coasta 
de Fildeș, Franța, Gabon, Guineea și Maroc. O.I.F. a fost reprezentată la lucrări de con-
silierul pentru „Protocol, relații diplomatice și parteneriate”, în cadrul Biroului Regio-
nal pentru țările Europei Centrale și de Est.

 Pe parcursul celor două zile de reuniune, Adunarea Generală a U.C.E.S.I.F. a 
dezbătut probleme actuale de interes pentru funcționarea și dezvoltarea Uniunii, și 
anume: eșecul participării U.C.E.S.I.F. la Summit-ul Francofoniei de la Erevan (Arme-
nia), pregătirea întâlnirii dintre noul Secretar General al O.I.F. și actualul președinte al 
U.C.E.S.I.F., actualizarea implementării foii de parcurs a președinției C.E.S.-ului din 
România pe termen mediu, necesitatea creării unui site U.C.E.S.I.F., situația plății co-
tizației și situația actuală a bugetului Uniunii. De asemenea, s-a analizat propunerea pre-
ședintelui U.C.E.S.I.F. de creare a unor însemne de identitate vizuală pentru U.C.E.S.I.F. 

În încheierea A.G. a U.C.E.S.I.F., a fost redactată Declarația de la București pen-
tru recunoașterea rolului Asociațiilor societăților civile organizate ale Francofoniei.
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C – Actualizarea site-ului C.E.S.

Activitatea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice include și actuali-
zarea permanentă a site-ului instituției. Departamentul asigură legătura cu firma pre-
statoare de servicii de internet, King Systems SRL. Astfel, D.R.I.R.P. se îngrijește de 
postarea pe site a prezentărilor evenimentelor internaționale imediat după desfășura-
rea acestora, de actualizarea informațiilor referitoare la organizațiile internaționale din 
care face parte C.E.S. sau cu care colaborează, precum și de postarea oricăror docu-
mente transmise de celelalte departamente ale consiliului. 

Date comparative privind activitatea site-ului 2018 faţă de 2017:
 – Sesiuni: 56.701 în 2018 față de 22.723 în 2017
 – Durata medie a sesiunii : 00:02:01 în 2018 față de 00:02:25 în 2017
 – Utilizatori: 38.886 în 2018 față de 14.426 în 2017 
 – Utilizatori noi: 37.981 în 2018 față de 14.290 în 2017
 – Nr. afișări de pagină: 132.805 în 2018 față de 68.860 în 2017 

Mai jos sunt prezentate următoarele situații comparative, colectate cu ajutorul 
Google Analytics, anul 2018 comparativ cu anul 2017:

– Analytics www.ces.ro Prezentare generală a publicului 20180101 - 20181231 
20170101 - 20171231:
• 38.886 utilizatori, creștere 169,55% faţă de 2017;
• 37.981 utilizatori noi, creștere 165,79% faţă de 2017.

– Analytics www.ces.ro Pagini 20180101 - 20181231 20170101 - 20171231:
• 132.805 pagini afișate, creștere 92,86% faţă de 2017;
• 97.959 pagini diferite afișate, creștere 99,69% faţă de 2017;
• Timpul mediu petrecut pe o pagina 01:30 min, creștere 26,11% faţă de 2017.

– Analytics www.ces.ro Prezentare generală a evenimentelor 20180101-20181231 
20170101-20171231:
• 18.123 fișiere downloadate, creștere 3,03% față de 2017;
• 15.059 evenimente unice pe site, creștere 7,02% față de 2017.
Aceste date pozitive se datorează, în principal, succesului evenimentelor la care a 

participat în anul 2018 Consiliul Economic și Social, diversității conținutului site-ului, 
publicării în timp util a tuturor noutăților și asigurării unei mai mari transparențe a 
activității instituției.

În anul 2018, dintr-un total de 6731 de documente înregistrate în Registrul Ge-
neral de Intrări / Ieșiri, 228 au făcut obiectul activității Direcției Relații Internaționale 
și Relații Publice, dintre care:

– 13 Rapoarte; 
– 56 Facturi;
– 28 Referate;
– 38 Note;
– 55 Scrisori;
– 10 Invitații;
– 6 Contracte;
– 22 Diverse (cereri adeverințe, cereri C.O., cereri introducere în baza de date a 

unor organe mass-media etc.).
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5.6.	 BIROUL	INFORMATICĂ
Biroul Informatică asigură buna funcționare a calculatoarelor, imprimantelor, 

copiatoarelor și a altor echipamente IT din cadrul Consiliului Economic și Social. 
Biroul Informatică mai are ca atribuții instalarea / configurarea pachetelor software 
(Windows, Office, programelor legislative, etc), instalarea / configurarea echipamen-
telor periferice (imprimante, copiatoare, routere, etc), configurarea conturilor de mail 
pentru angajații instituției. De asemenea, în colaborare cu departamentul de achiziții 
publice, asigură achizițiile prin S.E.A.P. (S.I.C.A.P.), elaborează strategia de achiziții 
publice și planul anual al achizițiilor publice.

Pe parcursul anului 2018 Biroul Informatică a asigurat asistența tehnică pentru 
angajații Consiliului Economic și Social și necesarul de consumabile (tonere pentru 
imprimante, multifuncționale și copiatoare, stick-uri USB, HDD externe, consumabile 
pentru copiatoare, etc). 

În anul 2018 s-au achiziționat pe baza referatelor de necesitate întocmite de de-
partamentele din cadrul Consiliul Economic și Social următoarele echipamente:

– 9 stații de lucru desktop Dell, HP cu sistem de operare Windows 10 Pro;
– 5 laptopuri HP, Lenovo cu sistem de operare Windows 10 Pro;
– 1 imprimantă color Kyocera;
– 2 copiatoare.

Toate echipamentele de mai sus au fost achiziționate prin intermediul platfor-
mei de achiziții publice S.I.C.A.P. având o valoare totală de 53.794,47 lei cu T.V.A.. În 
luna decembrie au achiziționate licențe antivirus Kaspersky valabile pe anul 2019 în 
valoare de 1729 lei cu T.V.A..

Toate echipamentele achiziționate au fost puse în funcțiune.
În anul 2018 au fost în vigoare pe partea informatică contracte pentru următoa-

rele servicii:
– Internet, cablu TV, telefonie fixă și mobila cu Telekom România;
– Întreținere, găzduire și actualizare site C.E.S. cu firma KING SYSTEMS SRL;
– Programe de contabilitate cu Oltenia Best Serv (salarizare) și Centrul Teritorial 

de Calcul Electronic (ALOP);
– Programe legislative IDrept și Lex expert cu WoltersKluwer Romania și Com-

pania de informatică Neamț.
În colaborare cu departamentul de achiziții publice și administrativ au fost re-

alizate prin intermediul platformei de achiziții publice S.I.C.A.P. un număr de 53 de 
achiziții în valoare totală de 265.686,53 lei cu T.V.A.. 

5.7.	 BIROUL	AUDIT	PUBLIC	INTERN
În conformitate cu Legea 672/2002, republicată, la nivelul Consiliului Economic 

și Social, funcționează Biroul de Audit Public Intern, care și-a desfășurat activitatea, în 
subordinea directă a Președintelui C.E.S.

În anul 2018, activitatea de audit public intern s-a desfășurat conform Normelor 
metodologice specifice, privind organizarea și exercitarea activității de audit public 
intern în cadrul C.E.S., nr. 1103/08.05.2014, avizate de U.C.A.A.P.I. cu Aviz nr. 20 din 
28.04.2014, aprobate de Președintele C.E.S. cu nr. 1103/08.05.2014 și a Cartei auditului 
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public intern în cadrul Consiliului Economic și Social, avizată de U.C.A.A.P.I. cu Aviz 
nr. 21 din 28.04.2014 și aprobată de Președintele C.E.S. cu nr. 1104/08.05.2014.

La sfârșitul anului 2018, Biroul de audit intern a fost suplimentat cu încă un post 
de șef birou auditor intern, fără a fi și ocupat.

În anul 2018, activitatea de audit public intern în cadrul C.E.S., s-a desfășurat 
conform planului de audit intern pe anul 2018, nr. 6030 din 19.12.2017, desprins din 
planul multianual (planul strategic) de audit intern nr.3662 / 08.12.2015 pentru o peri-
oadă de 3 ani 2016 – 2017 – 2018.

Activitatea de audit intern planificată pentru anul 2018, a fost realizată în pro-
porție de 100%.

În cadrul Consiliului Economic și Social, activitatea de audit public intern se 
desfășoară în subordinea președintelui Consiliului Economic și Social, asigurându-se 
independența necesară desfășurării activității de audit, fără a exista o delegare de atri-
buții către alt nivel de conducere.

Modul de comunicare a responsabilului auditului intern cu conducerea insti-
tuției despre aspecte ce privesc activitatea de audit intern s-a realizat atât formal, prin 
adrese scrise, cât și informal prin întâlniri ocazionale.

Responsabilul compartimentului de audit public intern a participat, atunci când 
a fost solicitat, la reuniunile conducerii Consiliului Economic și Social sau ale comisi-
ilor în domeniul managementului riscului și controlului intern, pentru comunicări și 
consiliere.

Nu s-au realizat misiuni ad-hoc în anul 2018.
La nivelul Consiliului Economic și Social, în anul 2018, s-au derulat 3 misiuni 

de audit intern de asigurare (de regularitate/conformitate) în următoarele domenii: 

a) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-a abordat domeniul Bu-
get-Finanțe-Contabilitate: „Evaluarea activității Buget-Finanțe-Contabilitate. Contro-
lul intern în procesul bugetar”.

Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
1. Organizarea și funcționarea Direcției Buget-Finanțe-Contabilitate;
2. Întocmirea și raportarea Situațiilor financiare aferente anului 2017;
3. Controlul intern în procesul bugetar.

Principalele recomandări formulate de auditor au fost:
– Implementarea standardului 2 „Atribuții, funcții, sarcini”, prin inventarierea 

tuturor atribuțiilor și responsabilităților ce revin Direcției Buget-Finanțe-Con-
tabilitate în vederea dimensionării corespunzătoare a numărului posturilor, 
pentru a se evita suprapunerea de funcții, incompatibilități sau discontinuitatea 
activității în caz de indisponibilitate a unui salariat;

– Utilizarea de programe informatice specializate, cu repictarea normelor în vi-
goare, care să simplifice activitatea de evidentă contabilă primară și să supli-
menteze lipsa de personal.

b) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-a abordat domeniul I.T: 
„Evaluarea activității compartimentului I.T. și a sistemului privind Tehnologia Informa-
ției la nivelul C.E.S.”.
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Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
1. Organizarea și funcționarea compartimentului IT. 
2. Conformitatea achiziționării și utilizării IT; 
3. Fiabilitatea programelor operative utilizate de Sistemul Informatic pentru reali-

zarea obiectivelor;
4. Gestiunea riscurilor, securitatea informațiilor și arhiva electronică a datelor fur-

nizate în Sistem Informatic la nivelul CES.
Principalele recomandări formulate de auditor au fost:

– Finalizarea acțiunii de actualizare a procedurii operaționale privind “Imple-
mentarea sistemului IT la nivelul C.E.S., care să corespundă modificărilor orga-
nizatorice și legislative.

– Actualizarea/completarea Registrului riscurilor la compartimentul IT, evalua-
rea riscurilor pentru sistemul actual, pentru depistarea eventualelor disfuncții 
legate de stocarea, securitatea datelor și identificarea vulnerabilității sistemului 
informatic privind pierderea de date.

– Elaborarea procedurii de predare-primire a arhivei electronice la plecarea din in-
stituție, sau trecerea pe un alt post. Desemnarea responsabilităților în acest sens.

c) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-a abordat domeniul Achi-
ziții Publice și Administrativ: „Evaluarea modului de organizare și desfășurare a acti-
vității de Achiziții Publice și Administrativ”.

Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
1. Organizarea activității de achiziții publice și administrativ;
2. Fundamentarea programului anual al achizițiilor publice;
3. Alegerea procedurii de atribuire;
4. Atribuirea, derularea și administrarea contractelor de achiziții publice;
5. Exercitarea controlului intern în activitatea de achiziții publice și administrative.

Principalele recomandări formulate de auditor au fost:
– Transferarea personalului specializat în domeniul achizițiilor, existent în C.E.S. 

în alte compartimente, în cadrul Direcției Achiziții Publice și Administrativ și 
actualizarea fișelor de post;

– Elaborarea unui Plan de pregătire profesională în anu 2019, adecvat atribuțiilor 
repartizate personalului Direcției Achiziții Publice și Administrativ, în vederea 
acumulării cunoștințelor noi în domeniu;

– Inventarierea activităților procedurabile, inventarierea procedurilor operațio-
nale întocmite și elaborarea unei proceduri privind activitatea administrativă a 
Direcției Achiziții Publice și Administrativ;

– Actualizarea/completarea comisiei de recepție cu specialiști în domeniul juri-
dic, respectiv IT, după caz.

Concluzii: Activitatea de audit desfășurată în anul 2018 a fost marcată de modificările 
organizatorice și funcționale, de fluctuația personalului de execuție și de conducere la 
nivelul compartimentelor. Din acest motiv, activitatea exercitată de auditorul intern în 
2018 a contribuit la implementarea unor standarde de control intern / managerial în com-
partimentele auditate, prin semnalarea unor disfuncții și asumarea rolului de consiliere.
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VI.  DESFĂȘURAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC A CURȚII DE 
CONTURI A ROMÂNIEI
Ca urmare a Adresei Curții de Conturi a României (Departamentul VII, Di-

recția 2) cu nr. VII/40664/18.12.2018, înregistrată a C.E.S. cu nr. 6649/20.12.2018, în 
perioada 16.01 - 10.04.2019, s-a desfășurat la sediul C.E.S. misiunea de audit financiar 
al contului de execuției și al bilanțului contabil pentru anul bugetar 2018, având urmă-
toarele obiective principale: 

a) elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului;

b) exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, precum:
– organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor legale;
– înregistrarea cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;
– organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului;
– încheierea exercițiului bugetar etc.

c) organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control 
intern;

d) calitatea gestiunii economico – financiare, în cadrul căreia s-a avut în vedere:
– utilizarea fondurilor conform scopului, obiectivelor prevăzute în actele nor-

mative prin care a fost înființată entitatea;
– efectuarea inventarierii și reevaluarea elementelor patrimoniale la termenul 

prevăzut de lege și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora;
– respectarea limitelor creditelor bugetare aprobate privind efectuarea cheltu-

ielilor în conformitate cu legislația care le reglementează;
– respectarea prevederilor legale în cazul cheltuielilor de personal (modul de 

stabilire a drepturilor salariale și a indemnizațiilor, constituirea și virarea 
contribuțiilor către bugetul de stat, acordarea indemnizațiilor de delegare în 
cazul delegărilor externe);

– urmărirea modului de efectuare a planificării achizițiilor publice;
– angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata bunurilor și serviciilor achiziționate.

e) identificarea eventualelor carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative.

În cursul acțiunii de audit financiar, auditorii publici externi au analizat și veri-
ficat o serie de acte și documente, printre care:

– rapoartele de activitate și deciziile conducerii instituției;
– deciziile emise de ordonatorul de credite;
– contractele de achiziție publică și actele adiționale;
– organigrama și statele de funcții și de personal;
– rapoartele auditorului intern;
– litigiile în curs, la care C.E.S. este parte;
– balanța de verificare, situațiile financiare și contul de execuție centralizat pe toa-

te sursele de finanțare, registrele de casă etc.;
– situația privind concediile de odihnă neefectuate și concediile medicale plătite;
– situația privind primele și bonusurile acordate;
– statele de plată și centralizatoarele de salarii;
– situația realizării de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 etc.
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Așa cum rezultă din Raportul de Audit Financiar, înregistrat cu nr. 
1664/10.04.2019, echipa de audit a Curții de Conturi a apreciat faptul că, unele defici-
ențe constatate (așa cum rezultă din Procesul-verbal de Constatare – anexă la Raport), 
au fost analizate pe parcursul desfășurării misiunii de audit financiar, conducerea en-
tității luând o serie de măsuri operative de remediere a acestora până la finalizarea 
acțiunii de verificare. Ca urmare, auditorii publici nu au emis nici o Decizie de stabilire 
a unor măsuri de intrare în legalitate.

În urma controlului efectuat, auditorii publici externi au apreciat că situațiile 
financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semni-
ficative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România 
și oferă o imagine fidelă a performanței financiare a Consiliului Economic și Social la 
data de 31.12.2018 și a celorlalte aspecte referitoare la activitatea desfășurată în peri-
oada auditată.

VII. CONCLUZII
În anul 2018 au fost avizate de către Biroul Executiv și adoptate de către Plen 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.S., Regulamentul Intern al S.T.- 
C.E.S. Procedurile, Organigrama și Statul de funcții, Circuitul avizării proiectelor de 
acte normative, Circuitul documentelor și modul de înregistrare al lor la nivelul Con-
siliului Economic și Social ceea ce a condus la consolidarea organizatorică și funcțio-
nală a instituției, creșterea rolului și a eficienței activității Biroului Executiv, Plenului, 
Comisiilor de Specialitate și Secretariatului Tehnic.

Personalul din cadrul Secretariatului Tehnic a asigurat suportul tehnic, logistic 
și documentele necesare pentru buna desfășurare a ședințelor Biroului Executiv, Ple-
nului și Comisiilor de specialitate și a luat parte la diferite forme de pregătire (semina-
rii și cursuri) în vederea pregătirii profesionale.

În cursul anului 2018, la ședințele Comisiilor de specialitate, ale Biroului Execu-
tiv și ale Plenului au fost invitați și au participat, din partea inițiatorilor proiectelor de 
acte normative transmise spre dezbatere și avizare, senatori, deputați, miniștrii, secre-
tari de stat pentru a își susține proiectele de acte normative.

 Membrii C.E.S. au fost desemnați de către Biroul Executiv și Plenul C.E.S. să 
reprezinte Consiliul Economic și Social la diferite întâlniri internaționale, la ședințele 
Parlamentului și ale Guvernului, precum și la nivelul altor instituții, informând ulteri-
or Plenul cu privire la activitatea lor. 

În cursul anului 2018, membrii ai Plenului au participat la Comisiile de speciali-
tate ale Parlamentului pentru susținerea unor amendamente cu privire la acte norma-
tive care au făcut obiectul dezbaterii la nivelul Consiliului Economic și Social.

Președintelui C.E.S. a participat la lucrările Consiliului Național Tripartit de Di-
alog Social la nivelul Guvernului, unde a reprezentat și a susținut punctele de vedere al 
Consiliului Economic și Social.

Președintele C.E.S., Secretarul General și Directorul Direcției Buget Finanțe 
Contabilitate au susținut proiectul de buget, aprobat de către plenul C.E.S., la nivelul 
Ministerului Finanțelor Publice, Guvernului, Comisiilor de specialitate ale Senatului și 
Camerei Deputaților și în plenul Parlamentului până la adoptare.
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În cursul anului 2018 s-au făcut diligențele necesare la nivelul Ministerului Fi-
nanțelor Publice și Guvernului pentru alocarea sumei necesare achiziționării de către 
C.E.S. a unui sediu care să asigure condiții optime pentru desfășurarea activității ple-
nului, comisiilor de specialitate și secretariatului tehnic.

În cursul anului 2018 s-a continuat exercitarea președinției U.C.E.S.I.F. de către 
Consiliul Economic și Social România, preluată în decembrie 2017.

Având în vedere creșterea numărului actelor normative transmise C.E.S.–ului, 
precum și a calității activității de avizare, chiar și după aprobarea Memorandumului 
privind deblocarea posturilor în cadrul secretariatului tehnic, instituția a întâmpinat 
dificultăți, în sensul insuficienței personalului de specialitate necesar.

Se poate constata că membrii Biroului Executiv, membrii Plenului, membrii Co-
misiilor de specialitate și salariații Secretariatul Tehnic au contribuit la consolidarea și 
creșterea rolului Consiliului Economic și Social. 

Astfel, în cursul anului 2018:
– au fost înregistrate la rubrica intrări a Registrului General al Consiliului Econo-

mic și Social un număr de 6417 documente (Legi și acte normative emise de Par-
lament și Guvern, alte documente de la instituții și persoane fizice / juridice), care 
au fost repartizate în funcție de importanța lor Plenului, Biroului Executiv, Preșe-
dintelui sau Direcțiilor de Specialitate din cadrul Secretariatului Tehnic al C.E.S.;

– au fost întocmite un număr de 311 Hotărâri de Plen;
– au fost emise un număr de 62 Hotărâri de B.Ex.;
– au fost emise un număr de 238 Decizii ale Președintelui CES;
– au intrat în C.E.S. un număr de 475 acte normative;
– s-au emis un număr de 403 Avize.

Situația privind numărul de Legi adoptate de Parlament - 
publicate în Monitorul Oficial și numărul de legi transmise la C.E.S. în anul 2018 

pentru avizare:

Numărul de Legi aprobate de Parlament
Procent

(%)Publicate în  
Monitorul Oficial Transmise la C.E.S. pentru avizare

340
285 (din care:

– 255 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați și
– 30 proiecte de lege inițiate de Guvern)

83,82%

Situația privind numărul actelor normative emise de Guvern  
și numărul actelor normative transmise la C.E.S. în anul 2018 pentru avizare:

Numărul de acte normative adoptate de Guvern Procent
(%)Publicate în Monitorul Oficial Transmise la C.E.S. pentru avizare

OUG: 107 61 57%
HG: 979 113 11,54%
OG: 17 15 88,23%
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Numărul documentelor înregistrate, reflectă volumul de activitate al Consiliului 
Economic și Social în perioada de referință. 

Față de anul anterior au intrat în Consiliul Economic și Social aproape cu 1000 
documente mai mult. 

Numărul actelor normative trimise spre avizare aproape s-a dublat, crescând de 
la 273, la 475. 

Procentul actelor normative publicate în Monitorul Oficial și transmise la C.E.S. 
spre avizare de Parlament a crescut de la 30%, la 82%. 

Procentul actelor emise de Guvern și transmise la C.E.S. spre avizare s-a dublat. 
Astfel: la O.U.G. a crescut de la 28,22%, la 57% , la H.G. de la 8,98%, la 11,54%, iar la 
O.G. de la 4,74%, la 88,23%.

Se poate constata că, în raport cu reglementările adoptate și volumul documen-
telor elaborate, activitatea C.E.S. a crescut atât calitativ cât și cantitativ, iar personalul 
din cadrul Secretariatului Tehnic, membrii Plenului și ai Comisiilor de Specialitate și-
au înțeles rolul și competențele ce le revin.

Prezentul Raport de Activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2018 
reflectă sinteza activității Consiliului Economic și Social și modul de punere în apli-
care a prevederilor articolului 141 din Constituția României, a prevederilor Legii nr. 
248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, a deci-
ziilor emise de către președintele C.E.S. în vederea aplicării legilor, precum și a urmă-
toarelor documente:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Economic și Social; 
2. Raportul privind bugetul și execuția bugetară;
3. Raportul privind relațiile internaționale;
4. Raportul privind achizițiile publice;
5. Raportul auditului intern;
6. Registrul General cu Documentele Înregistrate în anul 2018 al Consiliului Eco-

nomic și Social;
7. Regulamentul Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social;
8. Registrul Electronic al Hotărârilor B.Ex. C.E.S. 2018, al Hotărârilor Plenului 

C.E.S.2018 și al Deciziilor emise de Președintele C.E.S. 2018;
9. Proceduri adoptate în baza Hotărârilor Plenului nr.3 din 9 ianuarie 2018 privind 

înregistrarea documentelor în cadrul Consiliului Economic și Social, Formulare 
și Centralizatoare privind prezența membrilor la ședințele Biroului Executiv, 
Plenului, Comisiilor de Specialitate și prezența personalului din cadrul Secreta-
riatului Tehnic;

10. Situația centralizată privind prezența membrilor Biroului Executiv, Plenului și 
Comisiilor de Specialitate la ședințele din anul 2018, pe luni;

11. Situația centralizată privind prezența membrilor Biroului Executiv, Plenului și 
Comisiilor de Specialitate la ședințele din anul 2018;

12. Situația centralizată privind avizele emise de către Consiliul Economic și Social 
în anul 2018.



„Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” (Art. 141 din Constituția României revizuită)
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