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PARLAMENTUL ROMANIEI

Cltre Biroul Permanent al Senatului

in temeiul dispoziliilor art. 74 si ale art. 75 din Constitulia

Rom$niei, republicatd gi ale art. 88 din Regulamentul Senatului, vd

inaint5m, aliturat, propunerea legislativi pentru abrogarea art. 82-l 19

din Legea nr.62l20ll(Legea dialogutui social republicati), privind

Legea organizirii qi funcfionirii Consiliului Economic qi Social, in

vederea dezbaterii Ei adoptirii.

lnifiator: Senator PSD
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Expunere de motive

Consiliului Economic Ai Social este organiza/- gi funclioneazd conform Legii
nr. 621201 1, legea dialogului social.

Potrivit prevederilor legale, din Consiliul Economic Ai Social fac parte
reprezentanfi ai confederafiilor sindicale qi patronale reprezentative la nivel
na{ional, precum gi reprezentan{i ai societdtii civile organizate.

Structura Consiliului Economic qi Social reflectd modelul Comitetului
Econornic Ai Social European din care Rominia face parte.

Ca urmare a faptului c5 reprezentantii Guvernului au fost ?nlocuili cu
reprezentan{ii societifii civile in cadrul Consiliului Economic qi Social, s-au
generat blocaje in activitatea de avizarc a actelor normative. in acest sens,
Consiliului Economic Ai Social nu mai emite avize, ci numai puncte de vedere,
pierzdnd calitatea de structur6 tripartitd a dialogului social gi transformf,ndu-se in
structuri a dialogului civic.

Prin prezenta lege se propune reglementarea distinctii a organizirii gi
func{ionirii Consiliului Economic Ai Social, fiind abrogate prevederile titlului V,
articolele 82-119, din Legea nr. 62/2011, legea dialogului social.

De asemenea, se prevede elaborarea unei proceduri pentru desemnarea
reprezentan{ilor societE{ii civile in Consiliul Economic qi Social, aprobatd prin
ordin al ministnrlui muncii, familiei gi protectiei sociale.

Pentru eliminarea unor confuzii de interpretare in procedura de desemnare a
reprezentantilor organizafiilor sindicale qi patronale in Consiliul Economic gi
Social, in propunerea legislativd este precizat faptul ci fiecare organizalie sindicalE
sau patronali, reprezentativi la nivel nafional, flre dreptul la un loc in Consiliul
Economic gi Social.

Pentru o acoperire ctt mai larg6 a intereselor dezbaterii civice privind
situalia economici gi socialE din Rom6"nia au fost extinse domeniile de competenfi
ale Consiliului Economic qi Social. De asemenea, pentru eliminarea unor confuzii
de interpretare au fost reformulate clauzele privind durata mandatului qi procedura
de revocare a preqedintelui Consiliului Economic gi Social.

Prin unnare, faf6 de toate argumentele menfionate, &ffi elaborat prezenta
propunere legislativd de organizarc gi functiona^re a Consiliului Economic qi Social
pe care, in conformitate cu prevederile ett. 7 4 qi 75 din Constitulie, republicati, o
supunem Parlamentului spre dezbatere qi aprobare.

Inifialor,,
Senator tivifu rVarian
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PARLAMENTUL RoMAtilnt

Camera Deputafilor

PROIECT

Senat

LEGE
privind organizarea qi funcfionarea Consiliului Economic li Social

Parlamentul Romfrniei adopti prezenta lege
i t .

CAPITOLUL I

Dispozifii generale

Art. 1 - (l) Consiliul Economic Ai Social este organ consultativ pentnr
Parlament qi Guvern in domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.

(2) Consiliul Economic Ai Social, denumit in continuare CES, este institulie
publicd autonom[, cle interes nafional, tripartitd, constituite dintr-un numir egal
de reprezentanfi ai confederafiilor patnonale reprezentative la nivel na{ional, ai
confedera{iilor sindicale reprezentative la nivel nafional gi reprezentanfi ai
organizatiilor reprezentative ale societd{ii civile, numifi de guvern, care urmiresc
dest'dgurarea unor activitAti de interes din domeniile de competenll ale CES.

Art. 2 - (l) Consiliul Economic Ai Social este consultat obligatoriu de cltre
iniliatorii proiectelor de acte normative gi ai proiectelor de programe pi strategii
nematerializate in proiecte de acte normative, din domeniile de competen{d,
stabilite conform prezentei legi. Rezultatul acestei consult6ri se concretizeazlin
avize la proiectele de acte normative gi la proiectele de programe qi strategii.

(2) Consiliul Economic Ai Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de
orice autoritate publica, organizafie patronald gi organizatie sindicalS
reprezentativ[ asupra unor- st6ri de fapt, evolufii sau evenimente economico-
sociale de interes nafional. in unna acestor sesizlri Consiliul Economic qi Social



emite puncte de vedere qi recomanddri.
Art. 3 - (1) Consiliul Economic qi Social are personalitate juridici.
(2) Sediul Consiliului Economic qi Social este in municipiul Bucuregti.
Art. 4 - Consiliul Economic gi Social se organizeazL gi funclioneaz[

potrivit prevederilor prezentei legi, precum gi ale regulamentului de organizare qi
functionare.

CAPITOLT]L il

Domeniile de competenfii gi atribuftile Consiliului Economic qi Social

Art.S - Consiliul Economic gi Social este competent si se pronunte ?n
urm[toarele domenii:

a) restrucnrarea gi dezvoltarea economiei nafionale;
b) privatizarea, funcfionarea qi creqterea competitiviEtii agentilor
economici;
c) relatiile de muncd gi politici salariali;
d) protec{ia sociali gi ocrotirea sdndtilii;
e) tnvd{imdntul, cercetarea gi cultura;
0 politicile monetare, financiare, fiscale gi de veniruri;
g) politicile de mediu.

Art.6 - Pentru indeplinirea rolului consultativ tn domeniile prevdzute la art. 5,
Consiliul Economic Ai Social are urm6toarele atribu{ii principale:

a) analizeazl, pi avizeazd, proiectele de hotirfrri si de ordonante ale
Guvernului gi proiectele de lege ce urmeazd a fi prezentate spre adoptare
Parlamentului;

b) analizeaz\, qi avizeazl, proiectele de programe gi strategii nematerializate
in proiecte de acte normative, inainte de adoptarea lor;

c) semnaleazd din proprie iniliativn Guvernului sau Parlamentului aparifia
unor fenomene economice gi sociale care impun elaborarea unor noi acte
nonnative;

d) analizeazd cauzele stErilor conflictuale apirute la nivel na{ional sau de
sector de activitate gi face propuneri de rezolvare a acestora in interes
nafional;

e) elaboreaz[, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie
inifiativi, analize qi studii privind realitElile economice gi sociale;

0 elaboreazi qi susfine strategii, programe, metodologii gi standarde in
domeniul dialogului social gi face demersuri pentru implementarea
acestora;

g) urmdregte indeplinirea obliga{iilor ce decurg din Conven{ia w. 1.441L976 a
Organizafiei Internationale a Muncii privitoare la consultirile tripartite
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destinate si promoveze aplicarea normelor internafionale ale muncii,
adoptati la 2 iunte 1976 la Geneva, ratificat[ de Rominia prin Legea nr.
9611992.

Art. 7 - (l) Iniliatorii proiectelor de acte normative gi de programe $i
strategii nafionale sau sectoriale care privesc domeniile prevdzute la rfi. 5 au
obligafia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic Ai
Social.

(2) Avizul previzut la alin. (1) va ?nsofi obligatoriu proiectul de act
normativ, de program sau strategie pdni la adoptare.

Art. I - (1) In indeplinirea atribu{iilor previzute la art. 6, lit. a) gi b),
Consiliul Economic qi Social are obligalia de a analiza proiectele de acte
normative, de programe ryi strategii primite gi de a transmite avizul hotlrit de
Plenul sau, dupd cum urmeazi:

a) in termen de 10 zile lucrdtoare de la primirea solicit6rii, in cazul
proiectelor de hotdr0ri qi de ordonan{e ale Guvernului sau, dupfl caz, de
legi ordinare;

b) in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea solicit[rii, in cazul
proiectelor de legi organice gi in cazul proiectelor de programe gi strategii
nemateri alizate in acte normative.

(2) Depigirea termenelor previzute la alin. (1) de dreptul initiatorului sd
adopte strategiile qi programele nematenalizate tn proiecte de acte normative gi
si transmite proiectele de acte normative spre adoptare f6r[ avizul Consiliului
Economic qi Social, cu men{ionarea acestei situalii.

Art. 9 - Consiliul Economic gi Social stabileqte rela{ii cu organisme gi
organizatii interna{ionale din domeniile sale de competenfi.

Art. 10 - Consiliul Economic qi Social analizeazd, gi propune masuri pentru
?mbundtd{irea modului de aplicare a acordurilor gi convenfiilor internafionale [a
care Rominia este parte, precum gi a programelor de asisten{d ini{iate de
organismele internalionale de specialitate, din domeniile proprii de competenti.

CAPITOLT]L ilI

Structura Consiliului Economic Ai
Social

Art. 11 - Consiliului Economic qi Social este structurat astfel:
a) Plen;
b) Biroul executiv; ;
c) Comisiile de specialitate permanente;
d) Secretariatultehnic.

Art. 12 - Plenul Consiliul Economic Ai Social este compus dintr-un numdr
de 45 de membri, numi{i dup6 cum urm.azS:



a) 15 membri numiti, de comun acord, de
reprezentative la nivel nafional;

b) t5 membri numili, de comun acord, de
reprezentative la nivel nafional;

confederagiile patronale

confedera{iile sindicale

c) 15 membri numili de organizafiile reprezentative ale societdtii civile, care
urmdresc desfbqurarea unor activitili din domeniile de competenfd ale
CES.

Art. f3 - (1) Fiecare confederalie patronali gi sindicald reprezentativ6 are
dreptul si desemneze un membru in Plenul CES.

(2) Repar:tizarca locurilor rdmase neocupate p6nl la limita celor 15 pentru
partea paffonalE se face numai prin consensul confedera{iilor patronale
reprezentative la nivel na{ional.

(3)Repanizarea locurilor ramase neocupate pdnd la limita celor 15 pentru
parte sindicali se face numai prin consensul confederatiilor sindicale
reprezentative la nivel nafional.

(4) Fiecare confederafie patronalE gi sindicald reprezentativ[ la nivel
nafional care detine unul sau mai multe locuri in Consiliul Economic gi Social
nominaliz,e,azd persoana sau persoanele, dupi caz, care urmeaz6 sa reprezinte
confederatia in cadrul Consiliului Economiq qi Social.

(5) Sunt reprezentative la nivel national confederafiile nafionale sindicale
gi patronale care au dobAndit aceastl calitate potrivit legisla{iei in vigoare.

Art.14 -(l)in vederea stabilirii reprezentanfilor organiza{iilor
reprezentative ale societefi civile, MMFPS stabileEte lista ce cuprinde maximum
15 federafii ale asociatiilor gi/sau fundaliilor ce vor desenma reprezentanfi tn
Plenul CES din partea societi{ii civile.

(2) Fiecare organizalie reprezentativd a societltii civile din lista prevdzutfl
la aliniatul 1) are drepful sd desemneze un membru in Plenul CES.

(3)Repartizarea locurilor rlmase neocupate pfini la limita celor [5 pentru
partea societi{ii civile se face numai prin consensul organizafiilor reprezentative
ale societefli civile din lista stabilita de MIvIFPS.

(4)organizafiile reprezentative ale societd{ii civile din lista de la alin. ( 1)
trebuie si indeplineascd cumulativ um6toarele condi{ii :

a) au dobdndit personalitate juridicd qi a fost legal inregistrate cu cel pufin trei
ani inainte de data formul[rii propunerii de citre ministrul muncii, familiei
gi protectiei sociale;

b) activitatea acestora se desf5;oari la nivel nalional sau cel putin la nivelul
unei regiuni de dezvoltare;

c) nu sunt fondate, conduse ori finanfate de partide politice, de alian{e
politice, de organizalii constituite pe criterii etnice ori de membri ai unor
astfel de partide, aliante gi organizatii.
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(5) organizafiile reprezentative ale societdtii civile vor depune la Secretariatul
Tehnic al CES un dosar care va confine:

a) hotir0rea judecitoreasci de infiinlare;
b) actul constitutiv gi statutul;
c) cazierul fiscal;
d) scurtd prezentare a activitilii desfEqurate in ultimii trei ani.

Art. 15 - Pot dobf,ndi calitatea de membru al Plenului Consiliului
Economic si Social persoanele care indeplinesc urrn[toarele condi{ii:

a) au cetd{enia romdnd gi domiciliul in Romflnia;
b) au implinit vflrsta de 30 de ani;
c) au capacitate de exerci{iu;
d) nu au antecedente penale;
e) nu au ftcut polifie politicE.

Art. f6 - (1) Mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic Ai Social
este de 4 anigi se calculeaz6de la data lh care acesta este legal constituit.

(2) Mandatul membrilor poate fi reinnoit.
Art. 17- (1) Confederatiile patronale gi sindicale reprezentative la nivel

na{ional qi organizatiile reprezentative ale societetii civile vor inainta Consiliului
Economic ai Social lista membrilor numifi, cu cel putin 30 de zile inainte de
expirarea mandatului membrilor tn activitate.

(2\ tn conformitate cu Regulamentul de organizare gi funcfionare a
Consiliului Economic qi Social, membrii numiti sunt valida{i individual, dup6
verificarea indeplinirii de cdtre aceqtia a condi{iilor previzute de prezenta lege.

(3) Arganizafiile prev[zute la alin. I urmeaz[ sd numeasci noi membri in
locul celor care nu au fost confirma{i.

Art. 18 - (1) Consiliul Economic Ai Social se considerE legal constituit la
data la care a fost confirmat numirul necesar de membri pentnr ca Plenul sd
poatd adopta hotdrflri.

(2) Pane la data constituirii unui nou Consiliu Economic ai Social, dar nu
mai t&rziu de o luni de la incetarea mandatului, consiliul anterior iqi continue
activitatea.

Art. 19 - (1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic ai
Social inceteaz6 in urm[toarele situalii:

a) la expirarea mandatului;
b) in caz de deces;
c) in eaz de demisie;
d) in situalia in care, confederatia pafronal[, confederatia

federalia de asociafii gi/sau fundatii care l-a numit, cere revocruea sa.
e) in cazul ln care nu mai hdeplineqte una dintre condiliile prev[zute la art.

15 lit. a), c)sid).
0 in siruafla in care confederafia gatronala sau confederatia sindicala care

f
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l-a nominalizat igi pierde calitatea de organiza{ie reprezentativa la nivel
nafional.

g) in situalia in care organizatia reprezentativl a societdfi civile nu mai
indeplineqte condiliile de la art. 14 alin. (4).

(2) Procedura revocirii din calitatea de membru al Consiliului Economic qi
Social se stabilepte prin regulamenful de organizare gi functionare.

Art.20 - [n sinrafiile prevdzute la art. 19 alin. (1) lit. a) - e) confederafia
patronald, confederatia sindicald sau organiza{ia reprezentativa a societifii civile,
dup6 caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisi spre validare
potrivit art. 17 .

A'rt.21- (1) Biroul executiv al Consiliului Economic gi Social este alc6tuit
din pregedinte, 3 vicepreqedin{i $i un numir de 6 membri, cdte 2 din partea
fiecdrui partener social.

(2) Funcliile de pregedinte, respectiv vicepreqedinte, sunt asigurate prin
rotatie asigurf,ndu-se reprezentarea tiec6rei parti. Pentru func{ia de pregedinte
rota{ia se va efectua cu respectarea duratei mandatului Plenului.

Art.22- (1) "In structura Consiliului Economic qi Social sunt organizate
comisii de specialitate pennanente sau temporare.

(2) Comisiile de specialitate permanente sunt, in principal, urmltoarele:

a) Comisia pentru restructururea gi dezvoltarea economiei nafionale;
b) Comisia pentru privatizarea, funclionarea gi cregterea competitivitatii

agenfilor economici;
c) Comisia penuu relafiile de munca gi politic[ salarial[;
d) Comisia penffir protectia social[ gi ocrotirea sin6til{ii;
e) Comisia pentru tnvdtimf,nt, cercetare gi culturd;
0 Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale gi de venituri.
g) comisia pentnr politici de mediu.
(3) Prin regulamentul de organizare gi funcfionare pot fi constituite gi alte

comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare
pentru solufionarea unor probleme care apar in domeniile specifice de activitate.

Art.23 - Numirul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau
temporare ale Consiliului Economic qi Social este de minimum 9 persoane,
repartizafi in mod egal intre pdrfile reprezentate.

Art.24 - Membrii comisiilor de specialitate pennanente sau temporare sunt
numifi de organizafiile care au calitatea de membri ai Consiliului Economic gi
Social. Procedura de numire a acestora se stabileqte prin regulamentul de
organizare qi functionare, respect0ndu-se condiliile previzute pentm membrii
Consiliului Economic Ai Social.

Art. 25 - (l) In structura Consiliului Economic Ai Social func{ioneazi un
secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate gi tehnico-
adminisffativ.



(2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic qi Social este condus de
secretarul general, atribu{iile acesfuia fiind stabilite prin regulamentul de
organizare gi func{ionare.

(3) Funclia de secretar general este incompatibila cu functia de membru ?n
Consiliul Economic qi Social.

CAPITOLUL IV
Funcfionarea qi conducerea Consiliului Economic gi Social

Art.26 - Funclionarea Consiliului Economic qi Social este asigurata de:
a) Plen:
b) Biroul Executiv:
c) Comisiile de specialitate
d) Secretariatul tehnic.

Lrt.27- (1) Plenul Consiliului Economic qi Social se intruneste lunar in
sesiuni ordinare.

(2) Plenul se intnrnegte $i in sesiuni extraordinare, la cererea biroului
executiv ori a cel pufin unei treimi din numlnrl membrilor.

Art.28 - (1) Dezbaterile tn plen se desf[qoari in prezenta a minimum 24 de
membri, cu condifia ca fiecare parte si fie reprezentatE de cel putin 8 persoane.

(2) LucrErile plenului se desfdqoarl in qedinte publice, in afara cazurilor
expres stabilite de biroul executiv.

Art.29 - (1) Plenul asiguri conducerea generala a Consiliului Economic gi
Social qi are urmitoarele atribu{ii principale:

a) alege, la propunerea pe{ilor, preEedintele;
b) ii alege, la propunerea perfilor, pe cei 3 vicepregedinfi $i pe membrii

biroului executiv;
c) adopta regulamentul de organizare gi funcfionare;
d) stabileqte componenta comisiilor de specialitate permanente;
e) aproba proiectul propriu al bugetului de veninrri gi chelruieli, precum gi

raportul privind execu{ia bugetari;
f) avrzeazilproiecte de acte normative gi proiecte de programe qi strategii;
g) numegte secretanrl general al Consiliului Economic qi Social.
(2) Atribufiile previzute la alin. (l) pot fi completate prin regulamentul de

organizare gi functionare.
Art. 30- (l) In exercitarea atribufiilor sale previzute la afi.29 alin.(l) lit. t)

Plenul Consiliul Economic gi Social adopta hotErdri, prin consensul pdrfilor.
(2) tn cazul in care nu se poate rcaliza consensul conform alin. (1) se vor

transmite institufiei care a sesizat Consiliul Economic qi Social punctele de vedere
exprimate de p64i in plenul sdu.

(3) In toate celelalte cazuri, hotdrdrile se adopta prin vot, cu o majoritate de



trei pdtrimi din numErul membrilor prezenfi ai Plenului.
Art.3l - (l) Biroul executiv al Consiliului Economic qi Social asigura

conducerea in intervalul dintre qedinlele plenului.
(2) Atribu{iile qi modul cle lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin

Regularnentul de organizare qi functionare a Consiliului Economic Ai Social.
Art.32 - (l) Pregedintele Consiliului Economic gi Social este ales de Plen,

pe durata mandatului Plenului, cu o majoritate de trei pitrimi din numdrul total al
membrilor acestuia.

(2) Revocarea pregedintelui Consiliului Economic qi Social se va face de
cdtre Plen, cu majoritatea de trei pdtrimi din numinrl total al membrilor acestuia.

(3) Preqedintele Consiliului Economic qi Social conduce gedinlele Plenului qi
ale Biroului Executiv qi reprezinte CES h rela{iile cu terfii, potrivit hot6rdrilor
luate tn plen sau in biroul executiv.

Art. 33 - Atribu{iile pregedintelui pi vicepreEedinlilor Consiliului Economic
qi Social se stabilesc prin regulamennrl de otganrzarc gi funcfionare.

Art. 34 - Procedura de lucru a comisiilor pennanente se stabilegte prin
Regulamentul de organizare gi func{ionare a Consiliului Economic qi Social,

Art.35 - Functionarea gi atribu{iile Secretariafului tehnic gi a Secretanrlui
General sunt stabilite prin Regulament aprobat de Plenul CES.

Art.36 - Membrii Plenului ai comisiilor de specialitate, precum gi angajatii
Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social nu au statut de tnal{i
funcfionari, funcfionari publici sau asimila{i acestora.

Art. 37- (l)Funcfia de preqedinte al Consiliului Economic qi Social este
asimilate din punctul de vedere al indemnizdni celei de ministru, iar funcgia de
vicepregedinte celei de secretar de stat.

(2> ) Funclia de secretar general este asimilatl din punctul de vedere al
salarizdrii celei de subsecretar de stat.

(3) Pentru activitatea desffigurati, membrii Plenului Consiliului Economic
gi Social primesc o indemnizalie in cuantum de 30Vo din cuantumul
indemni zaliei stabilite pentru preqedinte.

(4) Pentru activitatea desfEquratE, membrii comisiilor de specialitate
permanente sau temporare au dreprul la o indemnizalie lunar6 in cuantum de
panl bZOVo din cuantumul indemnizaliei stabilite pentnr preqedinte.

Art. 38 - (1) Pentm organizarea qi functionarea Consiliului Economic Ai
Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile
aferente urmitoarelor categorii de cheltuieli:

a) chelruielile de tntrefinere gi functionare qi cheltuielile de capital, care
se vor stabili anual;

b) salariile angaja{ilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic Ai
Social, stabilite pe baza prevederilor Legi cadru'privind salarizarea
personalului pldtit din fonduri publice.
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c) plata cotizaliilor anuale datorate organizafiilor interna{ionale la care
Consiliul Economic Ai Social este afiliat.

d) contribu{iile datorate de angajator asupra sumelor reprezentand salarii
qi indemnizatii pldtite persoanelor previzute la lit. b) si c), conform
reglementirilor in domeniu.

(2) Alte venituri pot fi constinrite din donatii gi contributii ale partenerilor
sociali, ale altor persoane ftzice gi juridice, unanim acceptate.

Art. 39 - Stnrctura de personal a Consiliului Economic Ai Social este
urm5toarea:

a) personalul de specialitate qi tehnico-administrativ;
b) experfii comisiilor de specialitate.

Art. 40 - Reprezentantii confederatiilor patronale gi sindicale aleqi in
Plenul CES sau numili in comisiile de specialitate permanente sau temporare nu
exercita demnitflti sau functii publice qi nu se afla in stare de incompatibilitate sau
contlict de interese.

Art. 4L - in cazul tn care membrii Consiliului Economic Ai Social sau ai
comisiilor de specialitate pennanente sau temporare se deplaseaz6 in interesul
serviciului, in fari sau in strdindtate, precum $i ?n alte situalii deosebite, acegtia au
drepnrl gi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare qi
functionare, conform dispoziliilor legale.

Art. 42 - (1) Pentnr elaborarea unor studii in domeniul economico-social
stabilite de cdtre plen, Consiliul Economic Ai Social poate folosi colaboratori
externi - cadre didactice din ftw616mAntul superior, cercetitori $tiinfifici,
magistrali sau alli specialigti, in condifiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileqte prin
negociere direct5, in raport cu complexitatea qi importanfa lucr[rii ce urmeazl sd
fie elaboratd, flri a putea dep6gi, lunar, salariul de baz6, maxim stabilit de lege
pentru functia de consilier gradul I A din cadnrl Consiliului Economic qi Social.

Art. 43 - (l) Potrivit prevederilor Legii nr. 54412001 privind liberul acces
la informa{iile de interes public, cu modificirile qi completirile ulterioare,
Consiliul Economic gi Social are dreptul si solicite datele qi informa{iile necesare
tndeplinirii atributiilor acestuia.

(2) Plstrarea qi folosirea datelor qi informatiilor se vor face cu respectarea
gradului de confiden{ialitate precizat de emitent.



CAPITOLUL V

Dispozifii finale

Art. 44 - La data intrlrii in vigoare a prezentei legi, Titlul V din legea nr.
6212011 a dialogului social, republicatd, in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea
I, nr. 625 dn 31 august}Al2, se abrogi.

Aceasti lege a fost adoptati de Parlamenful Romfiniei, in gedinfa
.rr,.,..., cu respectarea prevederilor art. 75 qi ale art. 76 alin. (1)
Constitufia Romfiniei, republicatil.

din
din

Pregedintele Camerei Deputafilor
Valeriu $tefan Zgonea

Preqedintele Senatului
George Crin Laurenfiu Antonescu
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