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INTRODUCERE 

 

Legea nr. 109/1997 defineşte Consiliul Economic şi Social, numit în 

continuare CES, ca fiind instituţie publică de interes naţional, tripartită, 

autonomă, constituită în scopul realizării climatului de stabilitate şi pace 

socială şi a dialogului social la nivel naţional între patronate, sindicate şi 

Guvern. 

Încă de la data înfiinţării sale, CES  a cunoscut o dezvoltare continuă, 

atât pe verticală, cât şi pe orizontală.  

Dezvoltarea pe verticală. Acumularea de experienţă în raporturile 

dintre Guvern, sindicate şi patronate, precum şi clarificarea aspectelor de 

ordin conceptual şi principial, au constituit argumente suficiente care au dus 

la nominalizarea CES în Constituţie. Legiuitorul, însă, a precizat doar rolul 

instituţiei, pentru detalii organizatorice şi funcţionale trimiţând la lege. 

Astfel, prin  Legea de revizuire a Constituţiei (Legea nr. 429/2003), 

CES este  definit la articolul 141 ca organ consultativ al Parlamentului şi al 

Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de 

înfiinţare, organizare şi funcţionare. 

Dezvoltarea pe orizontală se referă la extinderea atribuţiilor CES, atât 

prin modificările şi completările pe care le-a înregistrat Legea de organizare 

şi funcţionare, respectiv Legea nr. 492 din 1 octombrie 2001 şi Legea nr. 58 

din 28 februarie 2003, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006, dar şi 

prin completarea atribuţiilor sale prin dispoziţii cuprinse în alte acte 

normative, diferite de legea sa de organizare şi funcţionare: 

- Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 616 din 23 iunie 2005 privind condiţiile, 

procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi 

Social a candidaţilor pentru a fi numiţi ca asistenţi judiciari de către 

ministrul justiţiei, precum şi condiţiile de delegare, detaşare şi transfer 

ale asistenţilor judiciari; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private; 

- Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor 

de muncă; 

- Legea  nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi; 

- Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- Hotărârea de Guvern nr. 829 din 31 iulie 2002 privind aprobarea 

Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale; 

- Hotărârea de Guvern nr. 296 din 14 aprilie 2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dialog Social; 

- Hotărârea de Guvern nr. 474 din 1 aprilie 2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea 

Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării; 

- Hotărârea  de Guvern nr. 783 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al 

funcţionarului public denumit manager public. 
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1. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI ALE CONSILIULUI ECONOMIC ŞI 

SOCIAL 

 

Obiective. Obiectivul general al Consiliului Economic şi Social îl 

constituie realizarea dialogului social la nivel naţional între patronate, 

sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace socială. 

Obiectivele specifice ale CES pentru anul 2010 au fost doar cele 

decurgând din funcţionarea curentă a instituţiei potrivit legii de organizare şi 

funcţionare, întrucât nu a existat o strategie pe termen lung şi nici un plan de 

activităţi pentru anul 2010:  

- modificarea structurii organizaţiei - obiectiv nefinalizat, având în 

vedere faptul că până la sfârşitul anului 2010 nu s-a realizat accederea 

societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social; 

- analizarea şi avizarea proiectelor de hotărâri şi de ordonanţe ale 

Guvernului şi proiectelor de lege ce urmau a fi prezentate spre 

adoptare Parlamentului - obiectiv realizat. În cursul anului 2010 CES a 

avizat un număr de 132 de proiecte de acte normative şi a adoptat un 

număr de 65 de hotărâri, care au vizat în principal numiri în diferite 

funcţii; 

- analizarea şi avizarea proiectelor de programe si strategii 

nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor 

– au existat două solicitari în acest sens avizate, una favorabilă, pentru 

cealaltă fiind transmise punctele de vedere ale partenerilor sociali. 

- analizarea cauzelor stărilor conflictuale apărute la nivel naţional sau de 

ramură şi propunerea de soluţii de rezolvare a acestora în interes 

naţional – obiectiv neaplicabil în 2010; 
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- atenţionarea Guvernului sau Parlamentului despre apariţia unor 

fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte 

normative - obiectiv realizat în cadrul şedinţelor Plenului CES; 

- elaborarea, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie 

iniţiativă, de analize şi studii privind realităţile economice si sociale – 

nu au existat solicitări din partea Guvernului sau Parlamentului; 

- obţinerea unui sediu adecvat desfăşurării activităţii Plenului – au 

continuat demersurile începute în 2009, dar nu s-au obţinut aprobările 

necesare. 

 

Priorităţi. Atât la nivelul comisiilor de specialitate cât şi a Plenului, 

CES a asigurat cu prioritate analizarea şi avizarea proiectelor de acte 

normative, aşa cum este dezvoltat la punctul 3.1 din prezentul Raport. 
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2. ACTIVITATEA STRUCTURILOR CONSILIULUI ECONOMIC ŞI 

SOCIAL 

 

2.1 Plenul CES.  

Structura organizatorică şi atribuţiile Plenului Consiliului Economic şi 

Social, precum şi componenţa sa sunt prezentate în Anexa 1. 

În anul 2010 s-au desfăşurat 21 şedinţe ale Plenului (37 de întruniri 

convocate, dintre care 16 nestatutare). A fost avizat un număr de 132 de 

proiecte de acte normative. Structura proiectelor de acte normative avizate 

este prezentată pe larg în capitolul 3 al prezentului raport. 

Plenul CES a adoptat 65 de hotărâri, dintre care: 

- 14 hotărâri de validare a membrilor Plen; 

- 4 hotărâri de numire a membrilor Bex; 

- 12 hotărâri de numire a membrilor comisiilor de specialitate ale CES; 

- 12 hotărâri de aprobare a candidaturii în vederea numirii în postul de 

asistent judiciar; 

- 2 hotărâri de numire a Secretarului General al CES; 

- 1 hotărâre pentru aprobarea listei de mediatori pentru anul 2010; 

- 1 hotărâre pentru aprobarea listei de arbitri pentru anul 2010; 

- 3 hotărâri de împuternicire pentru aprobarea angajării, lichidării şi 

ordonanţării cheltuielilor, în limita creditelor bugetare aprobate, pentru toate 

subdiviziunile bugetului aprobat; 

- 2 hotărâri de aprobare a modificărilor ROF- CES; 

- 1 hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget al CES; 

- 1 hotărâre pentru aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii 

pentru anii 2010 şi 2011. 

Activităţile prin care Plenul CES a fost reprezentat pe plan 

internaţional sunt prezentate în cadrul capitolului 4 al prezentului raport. 
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2.2 Biroul Executiv  

Structura organizatorică, atribuţiile Biroului Executiv al Consiliului 

Economic şi Social şi componenţa nominală a acestuia sunt prezentate în 

Anexa 1. 

În anul 2010 s-au desfăşurat 39 de şedinţe ale Biroului Executiv (42 de 

întruniri convocate, 3 fiind revocate). Conform atribuţiilor prevăzute de lege, 

Biroul Executiv a condus activitatea Consiliului Economic şi Social între 

şedinţele Plenului, coordonând activitatea comisiilor de specialitate, a 

Secretarului general şi a Secretariatului Tehnic şi asigurând îndeplinirea 

hotărârilor Plenului.  

O direcţie importantă de acţiune a BEx a reprezentat-o efortul de 

coordonare şi perfecţionare a activităţii interne, mai ales a Secretariatului 

Tehnic. Astfel, BEx a elaborat criteriile de selectare a secretarului general al 

CES şi a coordonat finalizarea acestei activităţi. De asemenea, BEx a analizat 

implicaţiile prevederilor HG nr. 369/2009 asupra activităţii CES şi a condus 

activitatea de actualizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare în 

concordanţă cu noile prevederi legale şi noile provocări ce stau în faţa 

instituţiei în perioada următoare.  

În aceeaşi ordine de idei, BEx a propus şi a introdus unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii şi imaginii CES. Astfel, o componentă importantă a 

reprezentat-o modificarea percepţiei publice asupra rolului şi funcţiunilor pe 

care CES le îndeplineşte în conformitate cu prevederile constituţionale şi cu 

legea proprie de organizare şi funcţionare. S-au făcut unii paşi spre o mai 

mare deschidere către presa scrisă şi audiovizuală, spre o mai bună reflectare 

a activităţii CES de către mass-media. Pe de altă parte, BEx a decis ca 

expertul de relaţii publice să prezinte plenului CES o revistă a presei 
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cuprinzătoare, acoperind principalele ştiri şi informaţii din domeniile 

economic, financiar şi social abordate de mass-media în săptămâna 

anterioară. Pentru o mai bună cunoaştere a prestaţiei membrilor CES, aşa 

cum este ea reflectată de presa scrisă şi audiovizuală, înaintea şedinţelor de 

plen, membrii CES au acces la monitorizarea apariţiilor lor în presă, pe toată 

durata săptămânii încheiate. 

Pornind de la rolul major jucat de comisiile de specialitate ale CES în 

analiza conţinutului proiectelor de acte normative şi în avizarea acestora, 

BEx a hotărât verificarea activităţii comisiilor de specialitate sub aspectul 

calităţii muncii prestate, a prezenţei membrilor comisiilor la şedinţele 

acestora şi efectuarea unei analize a modului de funcţionare a acestora, 

concluziile urmând să fie prezentate Plenului.  

 

2.3 Comisiile de specialitate 

Structura organizatorică şi atribuţiile Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Economic şi Social sunt prezentate în Anexa 1. 

În anul 2010, cele şase comisii de specialitate ale Consiliului 

Economic şi Social s-au reunit în cadrul a 64 de şedinţe şi au avizat un număr 

de 115 proiecte de acte normative. Activitatea fiecărei comisii este prezentată 

în detaliu în cadrul Capitolului 3 al prezentului raport. 

La activitatea comisiilor de specialitate au participat membrii 

comisiilor, precum şi experţii, consilierii juridici şi referenţii din cadrul 

Secretariatului Tehnic.  
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2.4  Secretariatul Tehnic 

Structura organizatorică şi atribuţiile Secretariatului Tehnic al 

Consiliului Economic şi Social sunt prezentate în Anexa 1. 

Salariaţii au fost salarizaţi conform Legii salarizării unitare.  

Pe parcursul anului 2010, activitatea Secretariatului tehnic a fost mult 

îngreunată de situaţia creată prin neocuparea funcţiilor de conducere sau a 

posturilor vacante din organigrama ST-CES, şi anume: 

     -   Director economic-post ocupat cu intermitenţe pe parcursul anului de 

patru persoane. 

- Director avizare- post netrecut în organigramă, ca atare nebugetat, 

ocupat prin detaşare abia la 15 noiembrie. 

- Director relaţii internaţionale şi relaţii cu publicul- post neocupat din 

lipsă de finanţare 

- Şef serviciu avizare- post neocupat din lipsă de finanţare. 

- 7 funcţii de execuţie. 

Datorită eforturilor suplimentare depuse de personalul existent, 

activitatea nu a înregistrat disfuncţionalităţi, procedurile fiind îndeplinite cu 

corectitudine, iar comunicarea internă şi externă a asigurat desfăşurarea în 

bune condiţii a lucrărilor comisiilor de specialitate şi ale Plenului. Printre 

activităţile desfăşurate de către personalul ST-CES pot fi enumerate:  

- întocmirea propunerilor  de modificare ale Regulamentului intern al 

ST-CES, ROF-CES şi ROF al comisiilor de specialitate ale CES;  

- întocmirea raportului cu privire la măsurile luate de către CES şi 

rezultatele obţinute în urma controlului efectuat de către Curtea de 

Conturi  pentru anul 2008 de către echipa nominalizată în acest sens; 

     -   s-au elaborat si aprobat 12 proceduri interne dupa cum urmeaza: 

• PS00 elaborarea procedurilorformalizate pe activitati 
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• PS01 managementul riscului 

• POAV01 avizare de acte normative 

• POV2 studii analize 

• POSJ01 numire asistenti judiciari 

• PORI01 reprezentare pe plan international 

• POSJ02 validare membri plen 

• POSJ 03 validare membri comisii de specialitate 

• PORP01 revizta presei si monitorizare aparitii membri CES 

• PODBF A02 Organizarea si conducerea contabilitatii activelor fixe 

• POIT01 elaborarea strategiei IT a CES 

• PORU 01 organizarea si gestionarea resurselor 

- actualizarea dosarelor privind reprezentativitatea în CES a partenerilor 

sociali;  

- întocmirea propunerilor de modificare a H.G. nr.616/2005 privind 

condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul 

Economic şi Social a candidaţilor pentru a fi numiţi ca asistenţi 

judiciari de către ministrul justiţiei, precum şi condiţiile de delegare, 

detaşare şi transfer ale asistenţilor judiciari; 

- întocmirea proiectului de Memorandum cu tema –„Asigurarea 

resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a 

activităţii curente a CES prin angajarea de personal contractual pe 

posturile vacante prin concurs sau examen, în baza legislaţiei 

aplicabile”; 

Pintre activitaţile biroului de audit pot fi menţionate: 

- definitivarea Raportului privind misiunea de audit “ Gestiunea 

resurselor umane”;  
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- implementarea Planului de acţiune privind urmărirea recomandărilor, 

referitoare la  punerea de acord a fişelor de post cu atribuţiile 

posturilor; 

- definitivarea misiunii prevazută in plan, “ Activitatea financiar- 

contabilă”; 

- acordarea de  consiliere şi emiterea  notelor de informare, ori de câte 

ori au existat solicitări pe diverse teme (cele mai multe au fost 

referitoare  la activitatea financiar-contabilă, în perioada în care 

Direcţia economică a funcţionat fără director economic şi cu postul de 

salarizare vacant); 

- elaborarea Raportului de audit public intern pe anul 2010; 

- s-a motivat, susţinut şi obţinut pentru anul 2011, un buget mai mare 

decât cel al anului 2010 orientat în special pentru studii şi proiecte cât 

şi pentru dotarea cu monitoare a sălii de Plen. 

- Direcţia economică şi-a îmbunătăţit  activitatea prin  implementarea  

unui  nou program de contabilitate; 

- pentru intrarea în legalitate a arhivei au fost emise decizii referitoare 

la: întocmirea Nomenclatorului arhivistic, înfiinţarea comisiei de 

selecţie a documentelor, nominalizarea responsabilului de arhivă. 

    De menţionat periodicitatea sesiunilor de comunicare cu toţi salariaţii, 

prin prezentarea problemelor depistate, a problemelor ridicate de salariaţi şi 

prezentarea paşilor de urmat în perioada imediat următoare. 

 

În cadrul capitolelor 4 şi 5 sunt prezentate participările reprezentanţilor 

ST-CES la diverse evenimente pe plan intern şi internaţional.  

După introducerea preluării costurilor asupra închirierii spaţiilor în 

sarcina instituţiilor publice, ţinând seama de necesitatea restrângerii 

cheltuielilor bugetare şi de necesitatea utilizării optime a spaţiilor ocupate, 
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CES a decis renunţarea la spaţiile localizate la etajul al 4-lea al sediului în 

care îşi desfăşoară activitatea instituţia. 

 A fost încheiat contractul de prestări servicii şi contractul de hosting cu 

firma de web-design King Systems Baia Mare, în vederea conceperii şi 

găzduirii unui nou site web, având în vedere faptul că vechiul site devenise 

nefuncţional. Până la finele anului, de comun acord cu specialiştii din cadrul 

companiei mai sus menţionate, a fost conturată structura site-ului, au fost 

convenite elementele de design şi au fost transmise o mare parte din fişierele 

care urmează a fi upload-ate. Lansarea oficială este preconizată a avea loc la 

începutul anului 2011. 

 S-au încheiat contracte de asistenţă tehnică pentru aparatura IT, pentru 

întreţinerea climatizoarelor. 

 Au fost reînnoite şi renegociate contractele existente cu: 

-SAIFI – contractul de locaţiune şi prestări servicii; 

-SC Document SRL – pentru  servicii de întreţinere şi reparaţii copiatoare; 

-Compania de Informatică Piatra Neamţ –  pentru programul Lex Expert; 

-Bitdefender SRL –serviciul Antivirus; 

-SC Ager Bussines Tech.SA – pentru licenţe Software; 

  

Pe palierul formării profesionale a angajaţilor, trebuie menţionat că 

aceştia au avut oportunitatea de a beneficia de sesiunile de formare 

organizate de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Bucureşti Ilfov, 

creat la nivelul Transparency Romania, în cadrul proiectului „Partenerii 

sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în 

Regiunea Bucureşti-Ilfov”, finanţat din Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea 

adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor”, Domeniul major de 

intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru 
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partenerii sociali şi societatea civilă”. Dintre tematicile abordate enumerăm:  

politici publice, achiziţii publice, managementul resurselor umane, elaborarea 

şi scrierea proiectelor cu finanţare europeană . 

Cu această ocazie, Consiliul Economic şi Social a devenit membru al 

Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială 

Regiunea Bucureşti Ilfov constituit în cadrul proiectului Phare 2003 “Sprijin 

pentru MMSSF privind Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Ocupare a 

Forţei de Muncă”, RO 2003/005 – 551.05.01.04.01.01, Componenta B care 

vizează aspecte legate de elaborarea şi implementarea politicii privind 

ocuparea forţei de muncă la nivel regional, respectiv: 

- elaborarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi 

Incluziune Socială (PRAO); 

- crearea de parteneriate pentru ocupare şi incluziune socială la nivel 

regional, judeţean şi local (Pacte Regionale, Parteneriate Judeţene, 

Parteneriate Locale). 

Anul 2010 s-a caracterizat printr-o intensă fluctuaţie a personalului. 

Astfel, angajaţi cu vechime în cadrul Secretariatului Tehnic au părăsit 

instituţia, fiind înlocuiţi de persoane detaşate din cadrul altor organizaţii, 

singurul mijloc legal la dispoziţie în actualul context, unele dintre acestea 

activând în cadrul CES perioade foarte scurte de timp. Există riscul ca 

persistarea unei asemenea situaţii să ducă la pierderea identităţii şi afectarea 

culturii organizaţionale. 

 Deşi din punct de vedere al resurselor materiale secretariatul dispune 

de baza tehnico-materială necesară pentru realizarea activităţii în condiţii 

relativ acceptabile (logistică, spaţii cu dotare corespunzătoare, calculatoare, 

imprimante, copiatoare, scannere, telefoane, faxuri, consumabile, programe, 

acces la baze de date, reţea etc), la ora actuală echipamentele IT (în special 
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serverele şi copiatoarele) sunt depăşite moral. La sfârşitul anului 2010  au 

fost obţinute resursele financiare necesare igienizării sediului. 

Cu toate acestea, spaţiile necesare organizării şi defăşurării activităţii 

Plenului CES sunt necorespunzătoare, rămânând în continuare prioritară 

repartizarea unui sediu adecvat în acest sens. 
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3. ACTIVITATEA DE ANALIZĂ ŞI AVIZARE A CONSILIULUI 

ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

Circuitul proiectelor de acte normative şi al propunerilor legislative 

este guvernat de Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, de HG nr. 561/2009 (pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 

avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării / aprobării) şi de HG nr. 369 din 25 martie 2009 privind constituirea 

şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice 

centrale şi la nivel teritorial 

În urma analizării proiectelor din aria sa de competenţă, CES a 

transmis iniţiatorilor  următoarele tipuri de avize: 

    a) avizat favorabil, fără observaţii; 

    b) avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri; 

    c) avizat negativ, cu motivare. 

În cazul lipsei cvorumului necesar şi a imposibilităţii adoptării unei 

hotărâri de către Plen, au fost transmise punctele de vedere ale partenerilor 

sociali, în condiţiile prevăzute de art. 21 alin.(3) din ROF CES. 

Circuitul proiectelor de acte normative şi al propunerilor legislative 

este prezentat în detaliu în cadrul Anexei 2. 

 

3.1 Avize emise de CES 

 

Avize emise de CES. În anul 2010, Consiliul Economic şi Social a avizat un 

număr de 132 proiecte de acte normative, astfel: 
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• 62 de propuneri legislative (4 au fost avizate favorabil,  46 negativ, iar 

pentru 7 propuneri legislative s-au transmis punctele de vedere ale 

partenerilor sociali); 

• 17 proiecte de lege (14 au fost avizate favorabil,  iar pentru 3 proiecte 

de lege s-au transmis punctele de vedere ale partenerilor sociali); 

• 25 de proiecte de ordonanţe de urgenţă şi ordonanţe de guvern (22 au 

fost avizate favorabil, iar pentru 3 s-au transmis punctele de vedere ale 

partenerilor sociali); 

• 26 de proiecte de hotărâri de guvern (22 au fost avizate favorabil, unul  

negativ, iar pentru 3 s-au transmis punctele de vedere ale partenerilor 

sociali); 

• 1 program (avizat favorabil); 

• 1 proiect de Scrisoare de Intenţie aferentă Acordului Stand-By între 

România şi Fondul Monetar Internaţional şi proiect de Memorandum 

suplimentar de Înţelegere între Uniunea Europeană şi România (s-au 

transmis punctele de vedere ale partenerilor sociali). 

 

De menţionat că un număr de 39 de proiecte de acte normative nu a 

primit avizul Plenului CES din cauza depăşirii termenului de avizare prevăzut 

de lege. 
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Fig. nr. 1. Tipuri de proiecte de acte normative avizate de CES în anul 2010 

15%

13%

20%

4% 1%

46%

1%

Propuneri legislative

Proiecte de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului

Proiecte de Lege

Proiecte de Hotărâre a Guvernului

Proiecte de Ordonanţă a Guvernului

Proiecte de Scrisoare de intenţie şi de Memorandum

Programe

 

 
În ceea ce priveşte numărul de proiecte de acte normative avizate de 

către CES, cu excepţia creşterii semnificative din 2006, evoluţia a fost, în 

general, descendentă până la nivelul anului analizat, când a redevenit 

ascendentă (fig. nr. 2). 

 
Fig. nr. 2. Avizarea proiectelor de acte normative – evoluţia în timp 
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În anul 2010, în Monitorul Oficial au fost publicate 83 de acte 

normative care au vizat domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi 

Social, dintre care numai 33 au fost avizate de CES, după cum urmează: 

• 25 legi, dintre care Consiliul Economic şi Social a avizat 6, pentru 14 

nefiind solicitat avizul  Consiliului Economic şi Social, iar alte  5 

proiecte transmise de initiatori nu au fost avizate de Plenul CES 

datorită depăşirii termenului legal de avizare; 

• 28 de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, dintre care Consiliul 

Economic şi Social a avizat  14,  pentru de 10 proiecte de ordonanţe de 

urgenţă nu s-a solicitat avizul  Consiliului Economic şi Social, iar 

restul de 4 proiecte transmise de initiatori nu au fost avizate de Plenul 

CES datorită depăşirii termenului legal de avizare; 

• 3 ordonanţe ale guvernului, toate fiind avizate de către Consiliul 

Economic şi Social; 

• 27 de hotărâri de guvern, dintre care Consiliul Economic şi Social a 

avizat 10,  pentru 11 de hotărâri de guvern nu a fost solicitat avizul 

Consiliului Economic şi Social, iar restul de 6 proiecte transmise de 

initiatori nu au fost avizate de Plenul CES datorită depăşirii termenului 

legal de avizare. 

 
Comparativ cu anii precedenţi, situaţia avizării actelor normative 

publicate în Monitorul Oficial în 2010 şi care privesc domeniile de activitate 

ale Consiliul Economic şi Social, este următoarea: 
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Tabel nr. 1. Situaţia avizării actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi care 
privesc domeniile de activitate ale Consiliului Economic şi Social 

 
 

Tipul 

actului 

normativ 

Publicate în Monitorul 

Oficial 

Avizate de Consiliul Economic 

şi Social 

Netransmise CES spre 

avizare 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Legi 52 24 21 12 25 22 3 0 4 6 30 21 21 8 14 

OUG 40 36 43 25 28 27 14 13 9 14 13 22 30 16 10 

OG 17 6 13 2 3 12 1 12 2 3 5 5 1 0 0 

HG 135 65 77 35 27 103 24 23 11 10 32 41 54 24 11 

Total 244 131 154 74 83 164 42 48 26 33 
80 

33% 

89 

68% 

106 

69% 

48 

65% 

35 

42% 

 
 

Reprezentarea grafică a evoluţiei cantitative în timp a avizării actelor 

normative publicate în Monitorul Oficial şi care privesc domeniile de 

activitate ale Consiliul Economic şi Social este redată în figura nr. 3. Se poate 

observa că, raportat la nivelul anului 2006, numărul actelor normative avizate 

a scăzut de aproximativ trei ori, anul 2010 înregistrând o uşoară creştere faţă 

de anul precedent. 

 
Fig. nr. 3. Acte normative de competenţa CES publicate în Monitorul Oficial 
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Următoarea reprezentare grafică, reprezentând ponderea numărului de 

acte normative publicate în Monitorul Oficial fără a avea avizul Consiliului 

Economic şi Social din totalul actelor de competenţa CES publicate, 

demonstrează că, după trei ani în care iniţiatorii au considerat de cuviinţă să 

ignore avizul CES în două cazuri din trei, anul 2010 a constituit un progres 

către normalitate. 

 

Fig. nr. 4.  
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În continuare este prezentată activitatea de avizare desfăşurată de 
comisiile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social în 2010.



 

 

 

 
3.2 RESTRUCTURAREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 

 

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 15 şedinţe (dintre care 3 au fost nestatutare), a avizat un număr 20 proiecte de 

acte normative (6 proiecte de lege, 3 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 8 propuneri legislative, 2 proiecte de hotărâri de guvern şi o 

scrisoare de intenţie aferenta Acordului Stand-By). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 2. Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale 

 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut 
Avizul emis 

Observaţii Aviz  
comisie 

Aviz 
 Plen/ BEX 

Data 
emiterii 

0. 1 2. 3. 4. 5. 6. 
1.  7.01.2010 

 
Proiect de Hotărârea de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică din 
subordinea Ministerului  Economiei, Comerţului  şi Mediului  de 
Afaceri 
 

Puncte de 
vedere 

 
 

Favorabil 11.01.2010  

2.  7.01.2010 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 329 din 5 noiembrie 
2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea modului de afaceri şi 
respectarea acordurilor  - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional  

Puncte de 
vedere 
 
 

 
 

Puncte de 
vedere 

11.01.2010  
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3.  7.01.2010/ 
25.01.2010 
 

Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind măsuri pentru diminuarea 
consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
din domeniul feroviar 

Notă 
 

Favorabil 
 

        - 
 
Puncte de 
vedere 

 
 

25.01.2010 

 

4.  25.01.2010/ 
28.01.2010 

 
 

Proiect  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

Notă/ 
Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

-/ 
Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

 
28.01.2010 

 

5.  18.02.2010 Proiect  de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei societăţilor 
care beneficiază de măsuri pentru diminuarea consecinţelor 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din 
domeniul feroviar 

Favorabil 
 
 
 

Puncte de 
vedere 
 

22.02.2010  

6.  29.03.2010 Proiect  de  Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea 
controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de persoane 

Negativ cu 
motivare  

Favorabil 29.03.2010  

7.  21.04.2010 Propunere legislativă privind parteneriatele încheiate între sectoarele 
public şi privat 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

22.04.2010  

8.  14.05.2010 Scrisoarea de intenţie aferentă Acordului Stand-By între România şi 
Fondul Monetar Internaţional, precum şi Memorandumul Suplimentar 
de Înţelegere (Al doilea addendum la Memorandumul de Înţelegere) 
între Uniunea Europeană şi România 

Puncte de 
vedere 

Puncte de 
vedere 

17.052010 
. 

 

9.  3.06.2010/ 
24.06.2010 

Propunere legislativă pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri  şi respectarea 
acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional 

Notă (şedinţă 
nestatutară)/ 
Favorabil 
 

 
 
Favorabil 

 
 

28.06.2010 

 

10.  24.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria 
Română" - S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2001 privind 
repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. 

Negativ cu 
motivare 
 
    

Negativ cu 
motivare 

28.06.2010  
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11.  8.07.2010 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor 

Favorabil 
     

 8.07.2010  

12.  8.07.2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 
aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a României pe 
termen lung 

Puncte de 
vedere 
 

Puncte de 
vedere 

8.07.2010  

13.  8.07.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

8.07.2010  

14.  16.07.2010 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

19.07.2010  

15.  16.07.2010 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil 

Favorabil 
      

Favorabil 19.07.2010  

16.  16.07.2010 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
penale 

Favorabil 
      

Favorabil 19.07.2010  

17.  23.08.2010 Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere 

Favorabil          
 

Favorabil  26.08.2010  

18.  20.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social (b561) 

Negativ cu 
motivare 
   

Negativ cu 
motivare 

21.10.2010  

19.  17.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale (b 621 )  

Negativ cu 
motivare 
    

Negativ cu 
motivare 

18.11.2010  

20.  10.12.2010 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

Favorabil 
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3.3 PRIVATIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI  

 

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 9 şedinţe (una nestatutară), a analizat şi avizat 12 proiecte de acte normative (6 

proiecte de hotărâri de guvern, 2 proiecte de ordonanţă de urgenţă şi 4 propuneri legislative). Au avut loc 10 întâlniri, dar una 

dintre acestea  a fost nestatutară. Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor:  

 

Tabelul nr. 3 Activitatea desfăşurată în anul 2010 de 

Comisia pentru privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici 

 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut 
Avizul emis 

Observaţii Aviz  
comisie 

Aviz 
 Plen/ BEX 

Data 
emiterii 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 22.01.2010/ 

25.01.2010 
Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind măsuri pentru diminuarea 
consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
din domeniul feroviar, 

Notă/ 
Favorabil 

 

        -/ 
Puncte de 
vedere 

 

25.01.2010 

 

2. 18.02.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei societăţilor 
care beneficiază de măsuri pentru diminuarea consecinţelor 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din 
domeniul feroviar 

Favorabil 
 

Puncte de 
vedere 

22.02.2010  
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3. 5.03.2010     Proiect  de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind 
măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării 
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat din domeniul feroviar  

Favorabil 
 
 

Favorabil 8.03.2010  

4. 25.03.2010 Propunere legislativă de modificare a OUG nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale 

Favorabil 
cu observaţii 

Favorabil cu 
observaţii 

29.03.2010  

5. 
 

9.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

19.04.2010  

6. 25.06.2010 Propunere legislativă privind  completarea O.U.G. nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998  

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

28.06.2010  

7. 26.07.2010 Proiect de Hotărâre  pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor 
acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„TRANSGAZ” SA Mediaş prin metode specifice pieţei de capital. 

Puncte de 
vedere 
     

Favorabil cu 
propuneri 

26.07.2010  

8. 26.07.2010 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor 
acţiuni emise de Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice 
TRANSELECTRICA S.A. prin metode specifice pieţei de capital 

Puncte de 
vedere 
 

Favorabil cu 
propuneri 

26.07.2010  

9. 26.07.2010 Proiect de Hotărâre privind mandatul instituţiei publice implicate şi 
aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii 
Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ S.A. Mediaş 

Puncte de 
vedere 
 

Favorabil cu 
propuneri 

26.07.2010  

10. 26.07.2010 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor 
acţiuni emise de Societatea Comercială “O.M.V. Petrom”  S.A. 
Bucureşti, prin metode specifice pieţei de capital 

Favorabil cu 
observaţii 
 

Puncte de 
vedere 

26.10.2010  

11. 20.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

Favorabil 
 

Negativ cu 
motivare 

28.10.2010  

12. 13.12.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea unor 
măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 
Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare Energie Electrică 
Electrica - S.A. 

Favorabil cu 
observaţii 
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3.4 RELAŢII DE MUNCĂ ŞI POLITICĂ SALARIALĂ  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 22 şedinţe (din care 10 au fost nestatutare) , a avizat un număr de 39 proiecte de 

acte normative (19 propuneri legislative, 3 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 10 proiecte de hotărâri de guvern, 6 proiecte de lege 

şi o scrisoare de intenţie aferentă Acordului Stand-By între Romania şi Fondul Monetar Internaţional). Au avut loc 9 şedinţe, din 

care 2 nestatutare.  Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 4. Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Comisia pentru relaţii de muncă şi politică salarială 

 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut 
Avizul emis Observaţii 

Aviz  
comisie 

Aviz 
 Plen/ BEX 

Data 
emiterii 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 7.01.2010 

 
 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 – Codul muncii  

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

11.01.2010  

2. 18.01.2010 Proiect  de Hotărâre de Guvern privind unele precizări pentru 
aplicarea Legii - Cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice in anul 2010 

Favorabil 
 
 

Favorabil  18.01.2010  

3. 28.01.2010 Proiect  de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri de reîncadrare 
în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 

Favorabil  
 

Favorabil  1.02.2010  
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4. 25.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional 

Negativ cu 
motivare 
 
 
 

Negativ cu 
motivare 

01.03.2010  

5. 25.03.2010 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330/2009  
din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice   

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

29.03.2010  

6. 25.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

29.03.2010  

7. 25.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 
60 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii   

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

29.03.2010  

8. 8.04.2010 Propunere legislativă de modificarea a Legii nr. 125/2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

19.04.2010  

9. 29.04.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile 
generate de radiaţii optice artificiale 

Favorabil  
 
 

Favorabil  28.06.2010  

10. 29.04.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea cerinţelor esenţiale de 
securitate a articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea 
lor pe piaţă 

Favorabil  
 
 

Favorabil  28.06.2010  

11. 14.05.2010 Scrisoarea de intenţie aferentă Acordului Stand-By între România şi 
Fondul Monetar Internaţional, precum şi Memorandumul Suplimentar 
de Înţelegere (Al doilea addendum la Memorandumul de Înţelegere) 
între Uniunea Europeană şi România 

Notă 
 
 
 

   

12. 20.05.2010/ 
24.06.2010 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
(b263/29.04.2010), 

Notă/ 
Negativ 
 

  
 
28.06.2010 

 

13. 27.05.2010 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar 

Notă 
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14. 3.06.2010/ 
24.06.2010 

Propunere legislativă pentru completarea art. 132 din Legea nr. 
53/2003 - Codul Muncii  (b 332/20.05.2010) 

Notă/ 
Negativ cu 
motivare 

 
Negativ cu 
motivare 

 
28.06.2010 

 

15. 3.06.2010/ 
24.06.2010 

Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
(b327/20.05.2010) 

Notă/ 
Puncte de 
vedere 

 
Negativ cu 
motivare 

 
28.06.2010 

 

16. 3.06.2010/ 
24.06.2010 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice (b330/20.05.2010) 

Notă/ 
Negativ cu 
motivare 

          
28.06.2010 

 

17. 24.06.2010 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

Favorabil 
 

 28.06.2010  

18. 24.06.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, 
distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor 
explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile 
deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Favorabil 
 
 
 
 
 

 28.06.2010  

19. 24.06.2010 Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a 
zilierilor (b 350/27.05.2010) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

28.06.2010  

20. 
 

24.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice (b 349/27.05.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

28.06.2010  

21. 8.07.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice (b 403/16.06.2010) 

Puncte de 
vedere 
 

Negativ cu 
motivare 

20.09.2010  

22. 17.09.2010 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 
494/2.09.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

20.09.2010  

23. 17.09.2010 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 
496/2.09.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

20.09.2010  
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24. 13.10.2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 
sociale (b 550/23.09.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

14.10.2010  

25. 26.10.2010 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă 

Favorabil 
 

Favorabil 28.10.2010  

25. 26.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă (b 589/12.10.2010) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

28.10.2010  

27. 28.10.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind mecanismul de stimulare a 
personalului din administraţia publică centrală, a instituţiilor publice 
din subordinea acestora şi din administraţia publică locală care face 
parte din echipele de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri 
comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau 
nerambursabile 

Puncte de 
vedere 
 
 
 

Puncte de 
vedere 

28.10.2010  

28. 17.11.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 207/2006 privind stabilirea cerinţelor 
esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor 
pentru introducerea lor pe piaţă. 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

18.11.2010 Depăşirea 
termenului 
de avizare 

29. 22.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 
privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată. 

Favorabil 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

30. 22.11.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea numărului 
autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011. 

Favorabil 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

31. 22.11.2010 Proiect de Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice. 

Favorabil 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

32. 22.11.2010 Proiect de Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 
din fonduri publice. 

Favorabil 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 
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33. 8.12.2010 Propunere legislativă privind modificarea art. 18), art. 19) şi art. 20) 
din Legea nr. 356/2001 din 10.07.2001 (b 661/15.11.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

34. 8.12.2010 Propunere legislativă privind modificarea art. 3) alin. (4) din Legea nr. 
356/2001 din 10.07.2001 (b663/15.11.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

35. 8.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social (b 674/15.11.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

36. 15.12.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Şedinţă 
nestatutară 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

37. 22.12.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor 
de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Şedinţă 
nestatutară 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

38. 22.12.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea categoriilor de 
personal din sistemul sanitar care pentru condiţii temporare de muncă 
pot beneficia de un cuantum al sporurilor ce poate depăşi limita de 
30% din salariul de bază cu respectarea limitei prevăzute la art. 23 alin 
(1) din Legea-cadru nr. 330/2009 

Şedinţă 
nestatutară 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 

39. 22.12.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Şedinţă 
nestatutară 
 

- - Depăşirea 
termenului 
de avizare 
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3.5 ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI CULTURĂ  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 14 şedinţe (dintre care 2 au fost nestatutare), a avizat un număr de 18 proiecte de 

acte normative (15 propuneri legislative, un proiect de lege şi 2 proiecte de hotărâri de guvern). Activitatea acestei comisii este 

prezentată sintetic în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 5. Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură 

 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut Avizul emis   
Observaţii Aviz  

comisie 
Aviz 

 Plen/ BEX 
Data 

emiterii 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6 

1. 17.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.84/1995 – Legea învăţământului (pl-x/45/01.03.2010) 

Negativ Negativ 29.03.2010  

2. 17.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învăţământului 
nr.84/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare (pl-
x/61/08.03.2010) 

Negativ 
 

Negativ 29.03.2010  

3. 23.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic   (pl-x/93/22.03.2010) 

Negativ Negativ 29.03.2010  

4. 24.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.127 din Legea 
învăţământului nr.84/1995 (Bp100/17.03.201) 

Negativ 
 

Negativ 29.03.2010  

5. 25.03.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (pl-
x/94/24.03.2010) 

Negativ 
 

Negativ 19.04.2010  

6. 8.04.2010 Propunere legislativă Legea Educaţiei Naţionale (pl-
x/115/30.03.2010) 

Puncte de 
vedere 

Puncte de 
vedere 

22.04.2010 Plen 
extraordinar 

7. 12.04.2010 Proiectul Legii educaţiei naţionale Puncte de 
vedere 

Puncte de 
vedere 

22.04.2010  
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8. 20.04.2010 Propunere legislativă privind învăţământul superior (pl-
x/180/19.04.2010) 

Puncte de 
vedere 

 

Puncte de 
vedere 

3.05.2010  

9. 20.04.2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic (pl-
x/181/19.04.2010) 

Puncte de 
vedere 

Puncte de 
vedere 

3.05.2010  

10. 20.04.2010 Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar (pl-
x/182/19.04.2010) 

Puncte de 
vedere 

Puncte de 
vedere 

3.05.2010  

11.  
 

30.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (b 
236/22.04.2010) 

Negativ Negativ 21.06.2010  

12.  8.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din 
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (pl-x. 374); 
(bp 45/10.02.2010) 

Notă 
şedinţă 
nestatutară 
– propunere 
aviz 
Favorabil 

Favorabil 28.06.2010  

13. 3.09.2010 Propunere legislativă privind regimul manualelor şcolare în 
învăţământul preuniversitar (pl-x/ 405/01.09.2010) 

Negativ Negativ 20.09.2010  

14. 21.09.2010 Propunere legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii 
programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate( p-lx/ 
491/20.09.2010) 

Notă 
şedinţă 
nestatutară 

Negativ 30.09.2010  

15. 10.11.2010 Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenţilor (pl-
x/515/27.09.2010) 

Negativ Negativ 18.11.2010  

16. 10.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
128/1997 privind Statutul Personalului didactic (pl-x/591/25.10.2010) 

Negativ Negativ 18.11.2010  

17. 23.11.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1428/2004 privind aprobarea Listei 
instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din 
fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Favorabil - - Depăşirea 
termenului 
de avizare 
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18. 7.12.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1309/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei” – IFIN – HH Bucureşti şi a Hotărârii Guvernului nr. 
965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN – HH Bucureşti. 

Favorabil - - Depăşirea 
termenului 
de avizare 
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3.6 PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 19 de şedinţe (dintre care 4 au fost nestatutare), a avizat un număr de 35 de 

proiecte de acte normative (12 propuneri legislative, 10 ordonanţă  de urgenţă, 7  proiecte de hotărâri de guvern, 6 proiecte de 

lege). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabelul nr. 6. Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut Avizul emis Observaţii 
Aviz  

comisie 
Aviz 

 Plen/ BEX 
Data 

emiterii 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 14.01.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea alocaţiei 
pentru naşterea copilului. 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

18.01.2010  

2. 21.01.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare şi 
completare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare şi 
completare 

25.01.2010  

3. 21.01.2010 Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

25.01.2010  

4. 5.02.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor 
măsuri de protecţie socială pentru anul 2010. 

Notă 
 

Favorabil 
 

8.02.2010  

5. 11.02.2010 Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice Notă cu puncte 
de vedere 
exprimate 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 
(ale părţii 
sindicale) 

22.02.2010  
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6. 11.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale (b 622/23.12.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 
 

22.02.2010  

7. 22.02.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor 
măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi 
diminuării şomajului în anul 2010 

Favorabil 
 

 22.02.2010  

8. 11.03.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei 
naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
pentru perioada 2010-2012 şi a Planului general de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 

Notă 
 
 

Favorabil cu 
propuneri de 
completare 

15.03.2010  

9. 25.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă (b 88/10.03.2010) 

Negativ 
 

Negativ cu 
motivare 

29.03.2010  

10.25.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului (b 89/10.03.2010) 

Negativ 
 

Negativ cu 
motivare 
 

29.03.2010  

11.25.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare. (b 
94/17.03.2010) 

Negativ 
 

Negativ cu 
motivare 

29.03.2010  

12.29.03.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 

Favorabil cu 
considerente 
 

Favorabil 
 

29.03.2010  

13.29.03.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor 
naţionale de sănătate pentru anul 2010 

Favorabil 
 

Favorabil 29.03.2010  

14.29.03.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Contractului-
cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. 

Amânare 
 

Favorabil 29.03.2010  

15.8.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (b 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

19.04.2010  
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141/23.03.2010)  
16.8.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (b 163/26.03.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

19.04.2010  

17.6.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor 
măsuri de protecţie socială (b 213/16.04.2010) 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 

21.06.2010  

18.20.05.2010 Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării 

Favorabil 
 

Favorabil 21.06.2010  

19.27.05.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar 

Notă şedinţă 
nestatutară 

 
 

  

20.27.05.2010 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor 

Notă şedinţă 
nestatutară 
 

 
 

  

21.24.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (b 333/20.05.2010) 

Notă  
 

Negativ cu 
motivare 
28.06.2010 

28.06.2010  

22.24.06.2010 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr. 416 din 2001, 
privind venitul minim garantat (b 335/20.05.2010) 

Notă  
 

Negativ cu 
motivare 
28.06.2010 

28.06.2010  

23.24.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (b 
348/27.05.2010) 

Notă  
 

Negativ cu 
motivare 

28.06.2010  

24.24.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

Notă  Favorabil 
 

28.06.2010  

25.24.06.2010 Proiect de Lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei Notă  Favorabil 28.06.2010  
26.24.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
Puncte de 
vedere 

Favorabil  28.06.2010  

27.6.08.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi Favorabil Favorabil 9.08.2010  
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completarea Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

 

28.13.09.2010 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi 
completarea atribuţiilor şi Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, aprobate prin HG nr. 1434/2004 

Favorabil cu  
observaţie 
 

   

29.16.09.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

Favorabil cu 
observaţii 
 

Favorabil cu 
observaţii 
 

21.09.2010  

30.16.09.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea 
de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 
populaţiei pentru plata energiei termice. 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

21.09.2010  

31.26.10.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea în sistemul 
public de pensii a unor categorii de persoane 

Favorabil cu 
propunere 

Favorabil cu 
propunere 

28.10.2010  

32.30.11.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului 
ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, 
energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit 
veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi 
accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

Favorabil 
 

 
 
 

-  

33.7.12.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

Puncte de 
vedere 
 

 
 

  
 

34.7.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 48 
indice 2 al Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale (b 635/15.11.2010) 

Puncte de 
vedere 
 

 
 

  

35.7.12.2010 Propunere legislativă privind completarea OUG nr. 100/2008 
pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (b 706/15.11.2010) 

Negativ cu 
motivare 
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3.7 POLITICI MONETARE, FINANCIARE, FISCALE ŞI DE VENITURI  

Comisia de specialitate s-a reunit în cadrul a 14  şedinţe( din care 5 au fost nestatutare), pentru a aviza un număr de 34 

proiecte de acte normative (7 propuneri legislative,  11 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 6 proiecte de hotărâri de guvern , 9 

proiecte de lege şi un proiect de program de convergenţă). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabelul nr. 7. Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri 

Nr. 
crt. 

Data 
desfăşurării 
şedinţei 

Titlul proiectului de act normativ dezbătut Avizul emis Observaţii 
Aviz  

comisie 
Aviz 

 Plen/ BEX 
Data 

emiterii 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 5.01.2010 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 Favorabil cu 
propuneri 

Favorabil cu 
propuneri 

6.01.2010  

2. 5.01.2010 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Favorabil cu 
propuneri 

Puncte de 
vedere 

6.01.2010  

3. 19.02.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

1.03.2010  

4. 22.03.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

Favorabil 
 

Favorabil  
 

22.03.2010  

5. 22.03.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

22.03.2010  

6. 22.03.2010 Proiectul Programului de Convergenţă pe anul 2009 – 2012 Favorabil Favorabil 22.03.2010  
7. 16.04.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală 

Favorabil 
 

Favorabil 
 

19.04.2010  
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8. 16.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

Negativ cu 
motivare 
 

Negativ cu 
motivare 
 

19.04.2010  

9. 16.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

19.04.2010  

10. 4.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil  
 

21.06.2010  

11. 4.06.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil  
 

21.06.2010  

12. 21.06.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil  
 

21.06.2010  

13. 25.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
a contului general al datoriei publice aferente anului 2009 

Notă 
Nestatutară 
 

Favorabil  
 

28.06.2010  

14. 25.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2009 

Notă 
Nestatutară 
 

Favorabil  
 

28.06.2010  

15. 25.06.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bilanţului general 
al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului 
Trezoreriei Statului pe anul 2009 

Notă 
Nestatutară 
 

Favorabil  
 

28.06.2010  

16. 25.06.2010 Propunere de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
(b 406/16.06.2010) 

Notă 
Nestatutară 

e-mail   

17. 25.06.2010 Propunerea de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal (b 405/16.06.2010). 

Notă 
Nestatutară 

e-mail   

18. 25.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind 
creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare (b 404/16.06.2010) 

Notă 
Nestatutară 

e-mail   

19. 25.06.2010 Propunere legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, 
pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor 
comună în proprietatea statului român (b 397/14.06.2010) 

Notă 
Nestatutară 

Negativ 
 

28.06.2010  

20. 23.07.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Notă Negativ cu 27.07.2010  
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Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

Puncte de 
vedere  
Favorabilă 

motivare 
 

21. 23.07.2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
672/2002 privind auditul public intern 

Notă 
Pct de vedere 
Favorabilă 

Favorabil 
 

27.07.2010  

22. 2.08.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 
precum şi de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

Favorabil 
 

Favorabil  
 

2.08.2010  

23. 20.08.2010 Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2010 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil cu 
propunere 
 

23.08.2010  

24. 20.08.2010 Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil 
 

23.08.2010  

25. 20.08.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind rectificarea bugetului 
Trezoreriei Statului pe anul 2010 

Notă 
Nestatutară 

Favorabil 
 

23.08.2010  

26. 20.08.2010 Propunere legislativă privind taxa de solidaritate (b 
470/28.07.2010) 

Notă 
Nestatutară 

Negativ  
 

23.08.2010  

27. 17.09.2010 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea art. 7 alin.(1), pct.2, 
sbpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru 
modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

Notă 
Nestatutară 
 

Favorabil 
 

21.09.2010  

28. 17.09.2010 Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale (b 
493/02.09.2010) 
 

Notă 
Nestatutară 
 

Negativ cu 
motivare 
 

21.09.2010  

29. 22.11.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la Favorabil    
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rectificarea bugetului de stat pe anul 2010  
30. 22.11.2010 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 
Favorabil 
 

   

31. 2.12.2010 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 Favorabil cu 
propuneri şi 
observaţii 

   

32. 2.12.2010 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Favorabil cu 
propunere 

   

33. 2.12.2010 Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului 
Trezoreriei Statului pe anul 2011 

Favorabil 
 

   

34. 9.12.2010 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale 

Favorabil 
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3.8 REPARTIZAREA PE COMISII DE SPECIALITATE 

În figura următoare este redată repartiţia pe comisii de specialitate a 

proiectelor de acte normative avizate. Este de remarcat faptul că, lidera 

anilor precedenţi, Comisia pentru protecţie socială şi corotirea sănătăţii, a 

fost devansată în anul 2010, deşi nu la mare distanţă, de Comisia pentru 

muncă şi relaţii de muncă (cu un procent de 27% din totalul de 161 de 

proiecte de acte normative). Comisia pentru politici monetare, financiare, 

fiscale şi de venituri ocupă locul al treilea, la distanţă de doar un procent de 

ocupanta locului secund. 

Fig. nr. 5. 

12%
8%

26%

11%

22%

21%

Restructurarea si d ezvolta rea e conomiei nationale

Priva tizarea, fun ctionarea si cresterea co mpe titivitati i agentilor economici

Relatii de munca si politica salariala

Invatamânt, cercetare  si cultu ra

Protectie sociala si ocrotirea sanatatii

Politici monetare , financiare, fiscale si de venituri

 

Faţă de anii precedenţi, în 2010 s-a înregistrat  din nou un regres în 

ceea ce priveşte întrunirea statutară a comisiilor de specialitate. Luând ca 

exemplu comisia cu cea mai intensă activitate, respectiv cea pentru muncă şi 

politică salarială, rezultă că, din cele 20 de întruniri, doar 12  au fost 

statutare.  

Pe total comisii din 93 de şedinţe  25 au fost nestatutare şi 68 

statutare, asta însemnând un raport de aproximativ unu la trei.
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4. ACTIVITATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 

4.1 Relaţia cu organismele internaţionale 

Relaţia CES România – AICESIS (Asociaţia Internaţională a Consiliilor 

Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare)  

Consiliul Economic şi Social din România este membru fondator al 

Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor 

Similare (AICESIS) şi a fost membru al Consiliului de administraţie până în 

2003. Asociaţia a fost creată în anul 1999, la Reuniunea Consiliilor 

Economice şi Sociale din întreaga lume, ce a avut loc la Port Louis.  

Obiectivul AICESIS este favorizarea promovării dialogului şi a 

schimburilor dintre membrii săi, cu respectarea deplină a independenţei 

acestora. Funcţionarea AICESIS este asigurată de Adunarea Generală 

Anuală, Consiliul de Administraţie şi Secretariatul General. Din doi în doi 

ani, odată cu lucrările Adunării Generale, se desfăşoară Reuniunea 

Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare.  

Actualul preşedinte al AICESIS este domnul Antonio Marzano, preşedintele 

Consiliului Naţional al Economiei şi al Muncii Italia (CNEL). Secretarul 

general al Asociaţiei este domnul Patrick Venturini. 

Asociaţia colaborează cu Comitetul Economic şi Social European, 

Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale din Africa, Asociaţia 

MERCOSUR, precum şi cu organizaţii şi instituţii internaţionale – Consiliul 

Economic şi Social al Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială a Comerţului, 

Organizaţia Internaţională a Muncii. 

 

 Relaţia CES România – CESE (Comitetul Economic şi Social European) 

Comitetul Economic şi Social European este forumul instituţional 

european de consultare, reprezentare şi informare a societăţii civile şi locul 
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unde aceasta îşi poate exprima punctele de vedere. CESE oferă 

reprezentanţilor organizaţiilor economice, sociale şi civice din statele 

membre posibilitatea de a juca un rol esenţial în formularea politicilor şi în 

luarea deciziilor la nivelul Comunităţii.  

CESE a luat fiinţă în urma Tratatului de la Roma din 1957, iar 

importanţa sa a fost confirmată, şi rolul său consolidat, prin Tratatul de la 

Nisa şi prin proiectul de Constituţie, ce cuprindeau prevederi referitoare la 

democraţia participativă şi la dialogul social.  

Comitetul Economic şi Social European serveşte în principal ca 

organism consultativ al Consiliului Uniunii Europene, Comisiei şi 

Parlamentului European. Această consultare este obligatorie în ceea ce 

priveşte prevederile din Tratate, dar Comitetul este din ce în ce mai mult 

solicitat să formuleze avize exploratorii înaintea adoptării propunerilor şi a 

luării deciziilor politice. De asemenea, el mai poate să emită avize şi să 

elaboreze rapoarte informative din proprie iniţiativă. În plus, Comitetul este 

deosebit de activ în relaţiile internaţionale prin crearea şi menţinerea unor 

relaţii de colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile din ţările din afara 

UE.  

Datorită Comitetului Economic şi Social European, construcţia 

europeană nu este sarcina exclusivă a Uniunii Europene şi a politicienilor 

acesteia, ci şi a membrilor publicului aparţinând organizaţiilor implicate în 

viaţa economică, socială şi civică a ţărilor lor.  

Preşedintele actual al CESE este domnul Staffan Nilsson, iar 

secretariatul tehnic este condus de domnul Martin Westlake, secretar 

general. 
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România este reprezentată în cadrul CESE de 15 membri provenind 

din principalele confederaţii sindicale şi patronale şi din cele mai active 

organizaţii non-guvernamentale. 

 

4.2 Strategia Europa 2020 

Noua strategie europeană pentru următorii 10 ani apare pe fondul unei 

crize economice profunde şi a intensificării provocărilor pe termen lung, 

precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea 

populaţiei. 

Strategia se doreşte a fi o soluţie pentru ieşirea din actuala criză, prin 

acţiuni la nivel comunitar, ajungându-se la transformarea UE într-o 

economie a secolului 21, inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, 

care să conducă la creşterea ocupării pe piaţa muncii, a productivităţii şi a 

coeziunii economice, sociale şi teritoriale. 

• Comunicarea Comisiei Europa 2020 propune ca, în centrul Strategiei 

pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, să se 

situeze trei priorităţi interconectate, care să definească viziunea 

comunitară asupra economiei sociale de piaţă pentru     secolul XXI:  

• creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare;  

• creştere durabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai 

competitive, care să utilizeze mai eficient resursele;  

• creştere incluzivă: promovarea unei economii cu grad înalt de 

ocupare, care să genereze coeziune socială şi teritorială.  

Comisia Europeană propune ca obiectivele cheie să fie transpuse de 

către statele membre în obiective naţionale specifice şi linii de acţiune, cu 



 

 48

luarea în considerare, desigur, a situaţiei economice proprii fiecărui stat 

membru. 

În privinţa cadrului de guvernare, Strategia Europa 2020 are nevoie de 

obiective clar definite şi măsurabile, pentru evaluarea corectă a progreselor. 

De aceea, strategia  va fi organizată pe o abordare tematică şi pe o 

monitorizare de ţară mult mai precise. 

 

 Participarea membrilor Plenului, a secretarului general şi a experţilor ST-

CES  la evenimente internaţionale care au avut loc în străinătate: 

Evenimentele internaţionale care au avut loc în străinătate au 

constituit un bun prilej de afirmare a rolului pe care CES România îl joacă în 

realizarea dialogului social în ţara noastră şi au permis membrilor şi  

experţilor ST să contribuie la o mai bună cunoaştere pe plan internaţional a 

activităţii desfăşurate de CES România.  

• Grupul de lucru al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice 

şi Sociale şi  Instituţiilor Similare (AICESIS), Consiliul Naţional al 

Economiei şi al Muncii – CNEL, 12 februarie, Roma. Au participat 

domnul Florian Costache, preşedinte CES, şi domnul Dragoş Mihalache, 

membru CES. 

• Conferinţa cu titlul O foaie de parcurs a UE pentru redresare 

economică sustenabilă si socială, organizată de CESE, 18-19 martie, 

Bruxelles.  A participat domnul Laurenţiu Plosceanu, membru CES. 

• Cea de a 6-a Reuniune a societăţii civile organizate Uniunea 

Europeană – America Latină,  organizată la sediul Consiliului Economic şi 

Social din Spania, 6 şi 7 mai, Madrid. A participat domnul Ion Albu, 

membru CES.  
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• Reuniunea anuală 2010 a reţelei de cooperare CESlink, Consiliul 

Economic şi Social din Bulgaria la Sofia, Grand Hotel din Sofia, Bulgaria, 

25 iunie, Sofia.  A participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii 

internaţionale. 

• Seminar organizat de CES Luxemburg asupra măsurării progresului, 

a dezvoltării şi a bunăstării, perioada 12-15 iulie, Luxemburg. A participat                   

domnul Dragoş Mihalache, membru CES. 

• Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai 

consiliilor economice şi sociale din statele membre ale UE şi cei ai 

Comitetului Economic şi Social European, Comitetul Economic şi Social 

European, 16 septembrie, Bruxelles. Au participat domnul Florian 

Costache, preşedinte CES şi domnul Marin Suliman, secretar general. 

• Conferinţă asupra rolului partenerilor sociali în elaborarea, 

implementarea şi monitorizarea Strategiei UE-2020, Comitetul Economic 

şi Social European,       17 septembrie, Bruxelles. Au participat domnul 

Florian Costache, preşedinte CES şi  domnul Marin Suliman, secretar 

general. 

• Conferinţa internaţională intitulată Ocuparea forţei de muncă şi 

sărăcia: rolul partenerilor sociali în lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale, organizată de Observatorul Social European sub 

auspiciile preşedinţiei belgiene a Uniunii Europene şi în cadrul Anului 

European de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, 20 octombrie, 

Bruxelles. A participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii 

internaţionale. 

• Summit-ul euro-mediteranean al consiliilor economice şi sociale şi 

instituţiilor similare, Consiliul Naţional al Economiei şi Muncii din Italia 
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(CNEL), 10 -12 noiembrie, Roma. Din partea instituţiei noastre au 

participat: domnul Florian Costache - preşedinte, domnul Ion Albu – 

membru, domnul Dragoş Mihalache - membru, doamna Monica Bănărescu  

- expert relaţii internaţionale. 

 

 5. PARTICIPAREA EXPERŢILOR DIN CADRUL 

SECRETARIATULUI TEHNIC LA EVENIMENTE 

INTERNAŢIONALE CARE AU AVUT LOC LA BUCUREŞTI 

 

1. Conferinţa internaţională cu titlul Reforma teritorială în Franţa şi 

descentralizarea în Uniunea Europeană, organizată de Institutul European 

din România şi Ambasada Franţei, cu participarea domnului Dominique 

Perben, membru al Parlamentului, vicepreşedintele Consiliului General al 

Departamentului Rhône, 12 aprilie, Bucureşti. Au participat doamna Monica 

Bănărescu, expert relaţii internaţionale, şi doamna Eugenia Lepădatu, expert 

privatizare. 

2. Conferinţa internaţională Politica de coeziune de la Agenda Lisabona la 

Strategia Europa 2020: noi perspective, organizată de către Ambasada 

Poloniei şi Institutul Român pentru Studii Europene, cu participarea 

doamnei Danuta Hübner and Leonard Orban, fost Comisar European, 30 

aprilie, Bucureşti. Au participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii 

internaţionale, şi doamna Eugenia Lepădatu, expert privatizare. 

3.Conferinţa Anuală WIDE 2010  

 “Migraţia şi Egalitatea de Şanse în contextul Globalizării”.  

 perioada 3-5.06.2010 la Bucuresti. 

3. Conferinţa internaţională cu tema Incluziune socială – Realizarea 

necesităţilor şi obiectivelor. Cazul politicii de ocupare a forţei de muncă, 
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organizată de Institutul Aspen la data de  7 mai, Bucureşti. A participat 

doamna Monica Bănărescu, expert relaţii internaţionale. 

4. Conferinţa internaţională cu tema Rolul dialogului social în promovarea 

muncii decente şi a incluziunii sociale pentru toţi în Europa, organizată de 

reţeaua europeană SOLIDAR şi ADO SAH ROM, în cadrul proiectului 

Munca decentă pentru toţi: cheia unor relaţii industriale eficiente,la  27 

mai,  la Bucureşti. A participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii 

internaţionale. 

5. Conferinţa internaţională cu titlul Îmbunătăţirea competenţelor 

profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor, 

organizată de către Institutul European din România şi Centrul European 

pentru Învăţământ Superior (UNESCO-CEPES), 30 septembrie, Bucureşti. 

Au participat doamna Eugenia Lepădatu, expert avizare, şi doamna Monica 

Bănărescu, expert relaţii internaţionale. 

6. Conferinţa internaţională intitulată Priorităţile României în cadrul UE: 

orizont 2020, organizată de Europuls-Bruxelles, 8 octombrie, Bucureşti. A 

participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii internaţionale. 

7. Seminarul organizat de War on Want, Marea Britanie, în cooperare cu 

ADO SAH ROM, cu tema Munca decentă şi cooperarea pentru dezvoltare: 

cum poate societatea civilă să promoveze în continuare agenda muncii 

decente într-o economie globală în schimbare, 26 octombrie, Bucureşti. A 

participat doamna Monica Bănărescu, expert relaţii internaţionale. 
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6. EXECUŢIA BUGETARĂ 

Pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010, execuţia bugetară, se 

prezintă astfel:  

- lei- 

Indicatori Prevederi 

bugetare 

iniţiale 

Prevederi 

bugetare 

finale 

Plăţi 

efectuate 

Cheltuieli totale 

Cheltuieli curente 

Cheltuieli de personal 

Bunuri şi servicii 

Alte transferuri 

 

2.723.000 

2.723.000 

2.255.000 

461.000 

7.000 

 

2.268.000 

2. 268.000 

1.756.000 

505.000 

7.000 

2.214.252 

2.214.391 

1.736.719 

471.126 

6.546 

-139 

 

La titlul Cheltuieli de personal, ponderea de 78% din totalul 

cheltuielilor este determinată de specificul activităţii şi a formei de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social (pe lângă 

salarizarea aparatului tehnic de lucru al CES, mai sunt indemnizaţi cei 45 de 

membri CES şi 54 de membri ai comisiilor de specialitate), pe de o parte şi 

de faptul că în luna februarie a fost plătit premiul anual aferent anului 2009.  

La capitolul cheltuieli materiale şi de servicii, ponderea o deţin 

cheltuielile telefonice-internet, cele cu energia electrică şi cele legate de 

întreţinerea sediului. 
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Active fixe corporale 

În anul 2010 nu au existat prevederi pentru achiziţia de active 

corporale. În luna noiembrie au fost casate active fixe, amortizate, în valoare 

totală de 24.707 lei. Situaţia analitică a acestora se prezintă astfel: 

Grupa 
Sold 

iniţial 

Sold 

final 

Amortizare 

iniţială 

Amortizare 

finală 

Valoare 

rămasă 

Echip. Ap. 

Mijl transport 
734.629 715.697 704.203 705.491 10.206 

Mobilier, 

birotica 
207.615 207.615 175.539 200.449 7.166 

TOTAL 942.244 923.312 879.742 905.940 17.372 

  

Stocuri 

Înregistrarea intrărilor de materiale consumabile şi a celor de natura 

obiectelor de inventar s-a efectuat la costul de achiziţie. La ieşirea din 

gestiune, materialele consumabile au fost evaluate şi înregistrate în 

contabilitate prin aplicarea metodei FIFO. Structura stocurilor existente a 

fost următoarea: 

 

Stocuri 
Sold 

iniţial 
Intrări Ieşiri 

Sold 

final 

Combustibili 128 3.664 3.749 43 

Alte materiale consumabile 44.646 5.765 46.724 3.687 

Obiecte de inventar în magazie 10.775 0 7.086 3.689 

Obiecte de inventar în folosinţă 95.559 5.050 994 99.655 

TOTAL 151.148 14.479 58.553 107.074 
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Suma negativa de 13.840 lei din contul 4317 reprezinta contravaloarea 
concediilor medicale de recuperat de la FNUASS. 
 

Datorii 

La 31 decembrie 2010, Consiliul Economic şi Social nu a înregistrat 

plăţi restante. 

Datoriile înregistrate la sfârşitul perioadei, în sumă de 173.536 lei, 

reprezintă: 

- salarii şi contribuţiile aferente pentru luna decembrie 135.659 lei 

- datorii la buget (impozit salarii decembrie)     14.740 lei 

- garanţii şi indemnizaţii depuse          4.322 lei 

- furnizori prestări servicii decembrie       18.815 lei. 

 

Suma negativa a capitalurilor proprii rezulta din faptul ca deficitul 

anului 2010 de 168.221 lei nu se acopera prin rezerve si din excedentele 

anterioare. 

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 cu modificarile si 

completarile ulterioare.  
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ANEXA 1 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE 

CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

1. Plenul CES 

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social 

şi este format din 45 de membri, câte 15 membri de fiecare parte (sindicate, 

patronate, guvern). 

Componenţa Plenului CES a suferit modificări până la sfârşitul anului, 

atât pe partea guvernamentală, cât şi pe parţile sindicală şi patronală. Astfel, 

pe parcursul anului 2009 componenţa Plenului a fost următoarea: 

• Membri numiţi de Guvern: 

Valentin MOCANU     M.M.F.P.S. 

Liviu GRĂDINARU M.A.I., înlocuit de Gheorghe 

EMACU prin Hotărârea 

Plenului nr. 345/30.09.2010 

Iulia Oana Adriana BADEA M.Ed.C.I. 

Cristian Anton IRIMIE M.S. 

Graţiela Denisa IORDACHE M.F.P., înlocuit de Alexandru 

NAZARE prin Hotărârea 

Plenului nr. 341/22.09.2010, 

înlocuit de Dan Tudor LAZĂR 
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prin Hotărârea Guvernului nr. 

1285/15.12.2010, dar nevalidat 

de Plenul CES în anul 2010 

Octavian-Virgiliu OJOG M.J., înlocuit de Alina Mihaela 

BICA prin Hotărârea Plenului 

nr. 329/17.05.2010 

Irinel CRISTU M.Ec.C.M.A., înlocuită de 

Borbely KAROLY prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

858/19.08.2010, dar nevalidat 

de Plenul CES în anul 2010 

Marian HOINARU M.A.P.D.R., înlocuit de Cyntia 

Carmen CURT (Aparatul 

propriu de lucru al primului-

ministru) prin Hotărârea 

Plenului nr. 311/25.01.2010 

Gheorghe POPA M.T.I., înlocuit de Eusebiu 

Manea PISTRU POPA prin 

Hotărârea Plenului nr. 

343/22.09.2010 

Constantin Claudiu STAFIE M.Ec. 

Dan CÂRLAN M.M.P., înlocuit de Marin 

ANTON prin Hotărârea 

Plenului nr. 346/30.09.2010 

Marius Constantin FECIORU M.C.S.I. 
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Mihai Constantin ŞEITAN Cancelaria primului-ministru, 

înlocuit de Dănuţ APETREI 

(M.A.P.D.R.) prin Hotărârea 

Plenului nr. 310/2010, înlocuit 

de Barna TANCZOS prin 

Hotărârea Plenului nr. 

347/30.09.2010 

Ion GHIZDEANU C.N.P. 

Constantin ZORILĂ S.G.G. 

 

• Membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la 

nivel naţional: 

 

Florian COSTACHE    P.N.R. 

Ştefan RĂDEANU     U.G.I.R. 

Ştefan VARFALVI U.G.I.R., până la data de 

1.10.2010 (demisie înregistrată 

la CES cu nr. 2355/30.09.2010) 

  

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU   A.R.A.C.O. 

Gabriel-Radu-Aristide CEACALOPOL  Co.N.P.R. 

Nicolae CHIRILĂ     C.P.I.S.C. 

Dragoş MIHALACHE    C.P.I.S.C. 

Ovidiu NICOLESCU C.N.I.P.M.M.R., înlocuit de 

Ioan PIŢURESCU prin 

Hotărârea Plenului nr. 

359/14.10.2010 
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Ana BONTEA C.N.I.P.M.M.R., înlocuită de 

Florin JIANU prin Hotărârea 

Plenului nr. 358/14.10.2010 

Costel OLTEANU     U.N.P.C.P.R. 

Ion STĂNCIULESCU    C.N.P.R. 

Mihai MANOLIU C.N.P.R., înlocuit de Ion 

ANGHEL prin Hotărârea 

Plenului nr. 330/05.07.2010 

Dan Matei AGHATON CONPIROM, înlocuit de 

Virgil POPA prin Hotărârea 

Plenului nr. 324/19.04.2010 

Gheorghe LEMNARU   U.N.P.R. 

Ioan Cezar CORÂCI    U.G.I.R. 1903 

 

 

• Membrii numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la 

nivel naţional: 

 

Marius Ovidiu NISTOR    C.N.S.L.R. FRĂŢIA 

Bogdan Iuliu HOSSU    C.N.S. Cartel ALFA 

Romulus Preda NIŢĂ    C.N.S. Cartel ALFA 

Doru PUIU      C.N.S. Cartel ALFA 

Mercedes Ramona VĂLEANU   C.N.S. Cartel ALFA 

Iacob BACIU     C.S.D.R. 

Nicolae CREŢU     C.S.D.R. 

Adolf MUREŞAN     B.N.S. 
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Alexandru POROŞNICU    B.N.S. 

Minel IVAŞCU B.N.S., înlocuit de Dănuţ 

CHELARU prin Hotărârea 

Plenului nr. 342/22.09.2010, 

înlocuit de Ştefan TEOROC, 

dar nevalidat de Plenul CES în 

anul 2010 

Adrian BÂREA  C.N.S.L.R. FRĂŢIA 

Ion SAMOILĂ  C.N.S.L.R. FRĂŢIA 

Radu MINEA  C.S.D.R. 

Ion ALBU  C.S.N. MERIDIAN 

Marian ANGHEL                                           C.N.S.L.R. FRĂŢIA   

 

Conform Legii nr. 109/1997, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Plenul are următoarele 

atribuţii principale: 

a) validează individual membrii CES numiţi de partenerii sociali; 

b) alege şi solicită revocarea Preşedintelui; 

c) alege şi revocă  pe cei 2 Vicepreşedinţi; 

d) dezbate şi adoptă ROF; 

e) alege Biroul Executiv; 

f) aprobă înfiinţarea comisiilor de specialitate temporare şi a unor noi 

comisii de specialitate permanente şi numeşte membrii în aceste 

comisii; 

g) numeşte Secretarul general; 
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h) aprobă strategia; 

i) aprobă programul de acţiuni, inclusiv programul cadru de deplasări 

ale membrilor structurilor CES; 

j) dezbate şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul 

privind execuţia bugetară;  

k) dezbate şi avizează proiectele de acte normative şi proiectele de 

programe şi strategii; 

l) dezbate şi adoptă proiectele de documente (avize, puncte de 

vedere, recomandări, rapoarte, studii, analize) elaborate, din 

proprie iniţiativă, de CES, potrivit strategiei şi programului anual 

de acţiuni;  

m) formulează propuneri de iniţiere a unor acte normative; 

n) dezbate şi adoptă hotărâri în ceea ce priveşte îndeplinirea 

atribuţiilor CES 

o) aprobă organigrama şi statul de funcţiuni ale ST – CES, la 

propunerea SG, cu avizul BEx; 

p) stabileşte sistemul de acordare a drepturilor băneşti cuvenite 

membrilor CES şi membrilor comisiilor de specialitate ale CES 

pentru deplasările în interes de serviciu, în ţară şi străinătate, 

propus de SG şi avizat de BEx;  

q) ratifică deciziile BEx asupra oricăror altor probleme care au 

necesitat o rezolvare urgentă, care nu au fost atribuite, în mod 

expres, prin ROF-CES, altui organ al CES şi care nu au produs 

încă efecte juridice; 

r) adoptă orice alte hotărâri pentru îndeplinirea obiectivelor CES, cu 

respectarea prevederilor legale  
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2. Biroul Executiv  

Biroul Executiv conduce activitatea Consiliului Economic şi Social 

între şedinţele Plenului, coordonând activitatea comisiilor de specialitate, a 

Secretarului general şi a Secretariatului Tehnic, asigurând îndeplinirea 

hotărârilor Plenului. Biroul Executiv este format din 9 membri, câte 3 pentru 

fiecare parte (sindicate, patronate şi guvern). 

Biroul Executiv este organul de conducere care asigură desfăşurarea 

activităţii Consiliului Economic şi Social între şedinţele Plenului. 

În 2010, Biroul Executiv a funcţionat în următoarea componenţă: 

• Florian COSTACHE, P.N.R. - Preşedinte; 

• Valentin MOCANU, M.M.F.P.S. - Vicepreşedinte; 

•      Minel IVAŞCU, B.N.S. – Vicepreşedinte, înlocuit de Ramona     

Mercedes VELEANU (C.N.S. Cartel ALFA) prin Hotărârea Plenului 

nr. 362/14.10.2010; 

• Marian HOINARU, M.A.P.D.R., înlocuit de Ion GHIZDEANU 

(C.N.P.) prin Hotărârea Plenului nr. 316/08.02.2010; 

• Graţiela Denisa IORDACHE, M.F.P., înlocuită de Alexandru 

NAZARE (M.F.P.) prin Hotărârea Plenului nr. 344/22.09.2010; 

• Ovidiu NICOLESCU, C.N.I.P.M.M.R., înlocuit de Gheorghe 

LEMNARU (U.N.P.R.) prin Hotărârea Plenului nr. 367/28.10.2010; 

• Dragoş MIHALACHE, C.P.I.S.C.; 

• Ion SAMOILĂ, C.N.S.L.R. – „Frăţia”; 
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• Ion ALBU, C.S.N. „Meridian”; 

• Florian COSTACHE, P.N.R. - Preşedinte; 

• Valentin MOCANU, M.M.F.P.S. - Vicepreşedinte; 

• Minel IVAŞCU, B.N.S. – Vicepreşedinte, înlocuit de Ramona 

Mercedes VELEANU (C.N.S. Cartel ALFA) prin Hotărârea Plenului 

nr. 362/14.10.2010; 

• Marian HOINARU, M.A.P.D.R., înlocuit de Ion GHIZDEANU 

(C.N.P.) prin Hotărârea Plenului nr. 316/08.02.2010; 

• Graţiela Denisa IORDACHE, M.F.P., înlocuită de Alexandru 

NAZARE (M.F.P.) prin Hotărârea Plenului nr. 344/22.09.2010; 

• Ovidiu NICOLESCU, C.N.I.P.M.M.R., înlocuit de Gheorghe 

LEMNARU (U.N.P.R.) prin Hotărârea Plenului nr. 367/28.10.2010; 

• Dragoş MIHALACHE, C.P.I.S.C.; 

• Ion SAMOILĂ, C.N.S.L.R. – „Frăţia”; 

• Ion ALBU, C.S.N. „Meridian”; 

Prin Hotărârea Plenului nr. 339/05.07.2010 s-a decis ca membrii 

Biroului Executiv să îşi continue activitatea până la finalizarea protocoalelor 

de nominalizare a membrilor şi a vicepreşedinţilor în cadrul BEx. de către 

părţile sindicală şi guvernamentală şi a validării acestora de Plenul CES.  

Prin Hotărârea Plenului nr. 344/22.09.2010 partea guvernamentală şi-a 

numit membrii în Biroul Executiv al CES, în persoana următorilor: 

• Valentin MOCANU (M.M.F.P.S.) 

•  Ion GHIZDEANU (C.N.P.) 

• Alexandru NAZARE.(M.F.P.) 
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Prin Hotărârea Plenului nr. 362/14.10.2010 partea sindicală şi-a numit 

membrii în Biroul Executiv al CES, în persoana următorilor: 

• Ramona Mercedes VELEANU (C.N.S. Cartel ALFA) - 

Vicepreşedinte CES 

• Radu MINEA (C.S.D.R.). 

Modul de lucru şi atribuţiile Biroului Executiv sunt stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social. 

Acestea sunt următoarele: 

a) răspunde de asigurarea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea 

hotărârilor Plenului Consiliului Economic şi Social şi de încadrarea 

în termenele legale de emitere a avizului CES; 

b) coordonează activitatea comisiilor de specialitate şi propune 

Plenului Consiliului Economic şi Social înfiinţarea de noi comisii 

de specialitate - temporare sau permanente; 

c) aprobă atribuirea funcţiei de preşedinte al comisiilor de specialitate 

permanente, cu respectarea regulilor privind repartizarea între părţi 

a preşedinţiei diferitelor structuri ale Consiliului Economic şi 

Social; 

d) aprobă regulamentele de lucru ale comisiilor de specialitate, la 

propunerea preşedinţilor de comisie; 

e) evaluează, periodic, activitatea comisiilor de specialitate şi prezintă 

concluziile analizei în Plenul Consiliului Economic şi Social; 

f) stabileşte, la propunerea comisiilor de specialitate, lista experţilor 

ce pot fi folosiţi cu titlu temporar, pe domenii de activitate; 
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g) propune Plenului, spre aprobare, nivelul salariilor pentru munca 

experţilor temporari, conform legii; 

h) decide constituirea comitetelor de lucru comune pentru mai multe 

comisii de specialitate şi coordonează activitatea acestora; 

i) coordonează activitatea de pregătire a şedinţelor Plenului, stabilind 

ordinea de zi; 

j) evaluează materialele pregătite de comisiile de specialitate - avize, 

rapoarte analiză, rapoarte informare - şi decide supunerea lor spre 

deliberare Plenului sau remiterea spre reexaminare şi refacere în 

cadrul comisiilor emitente; 

k) propune Plenului soluţionări ale avizelor care au fost adoptate de 

comisii faţă de care există amendamente ce privesc fondul 

problemei în discuţie; 

l) convoacă Plenul în şedinţele ordinare, respectiv, extraordinare; 

m) decide asupra caracterului şedinţelor Plenului - închise sau 

deschise - în funcţie de caracterul confidenţial sau public al 

informaţiilor primite de la instituţiile promotoare de proiecte de 

acte normative; 

n) solicită retragerea mandatului membrilor Consiliului Economic şi 

Social care au absentat, fără motive temeinice, la mai mult de 3 

şedinţe consecutive ale Plenului sau ale comisiilor de specialitate, 

după audierea acestora; 

o) asigură publicarea avizelor şi a rapoartelor de interes general 

adoptate de Plenul Consiliului Economic şi Social; 

p) dezbate şi emite avize la proiectele de acte normative, care nu pot 

fi trimise Plenului în timp util; 
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q) elaborează proiectul de strategie al Consiliului Economic şi Social 

şi proiectul programului anual de acţiuni al Consiliului Economic 

şi Social şi îl supune Plenului spre dezbatere; 

r) aprobă constituirea de delegaţii-misiuni, componenţa şi mandatul 

acestora şi informează Plenul; 

s) decide asupra conţinutului publicaţiilor şi al paginii de internet ale 

Consiliului Economic şi Social; 

t) avizează, la propunerea Secretarului general, organigrama şi statul 

de funcţiuni ale Secretariatului Tehnic şi le prezintă Plenului spre 

aprobare; 

u) aprobă proiectul Regulament intern al Secretariatului Tehnic; 

v) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi raportul privind execuţia bugetară, prezentate de 

secretarul general şi le supune aprobării Plenului; 

w) avizează sistemul de acordare a drepturilor băneşti cuvenite 

membrilor Consiliului Economic şi Social şi membrilor comisiilor 

de specialitate  pentru deplasările în interes de serviciu, în ţară şi 

străinătate, pe baza propunerilor formulate de secretarul general şi 

îl supune aprobării Plenului; 

x) avizează proiectul programului cadru de deplasări ale membrilor, 

elaborat de Secretariatul Tehnic şi îl prezintă spre aprobare 

Plenului; 

y) decide asupra oricăror alte probleme care necesită o rezolvare 

urgentă şi care nu au fost atribuite, în mod expres, prin 

Regulamentul de Organizare şi Functionare, altui organ al 

Consiliului Economic şi Social, sub rezerva ratificării deciziei 

respective prin hotărâre a Plenului; 
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z) primeşte adresele cu membri nominalizati de confederatiile 

sindicale/patronale şi Guvern pentru constituirea unui nou Consiliu 

Economic şi Social, verifică îndeplinirea de către aceştia a 

condiţiilor prevăzute de art.8 din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi prezintă Plenului propunerile sale (validarea, 

respectiv invalidarea nominală). 

 

3. Comisiile de specialitate 

În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de 

specialitate permanente sau temporare, care analizează problemele specifice 

domeniilor de activitate ale Consiliului Economic şi Social, prezentând 

Biroului Executiv, pentru avizare şi supunerea spre aprobarea Plenului: 

propunerile de aviz la proiectele de acte normative / programe şi strategii 

nematerializate în proiecte de acte normative primite din partea instituţiilor 

iniţiatoare; propunerile de puncte de vedere şi recomandări pentru 

soluţionarea unor probleme asupra cărora Consiliul Economic şi Social s-a 

autosesizat; orice alte propuneri pertinente rezultate în urma analizei 

situaţiilor care  se încadrează în domeniile de activitate ale Consiliului 

Economic şi Social. 

Comisiile de specialitate permanente sunt, următoarele: 

• Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale 
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Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1.  Roxana MIHĂESCU M.T.I.  

2.  Ion BREZEANU 
M.E.C.M.A. 

 
 

3.  Petre MARIN M.A.D.R.  

4.  Petru DANDEA 
C.N.S. Cartel 

“ALFA” 
 

5.  Neculai HANŢU 
C.N.S.L.R. - 

FRĂŢIA 
 

6.  Gheorghe GRECU C.S.D.R.  

7.  
Monica 

MATEI MUNTEANU 
C.N.P.R.  

8.  Florin MATEESCU P.N.R.  

9.  

Augustin HAGIU, 
înlocuit de Marin 

VOINEA 
CONPIROM 

Hotărârea Plenului 
nr.327/03.05.2010 

Cristina TRANCIOVEANU, supleant, înlocuită de Maria 

DĂNCIULESCU prin Hotărârea Plenului nr. 331/05.07.2010 

• Comisia pentru privatizarea, funcţionarea şi creşterea 

competitivităţii agenţilor economici 

Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1. Silvia STANCEA M.E.C.M.A.  

2. Bogdan Daniel VIŞAN M.E.C.M.A.  

3. Alexandru PREPELIŢĂ A.V.A.S.  

4. Aurelian VANCEA B.N.S.  

5. Dan MITREA 
C.N.S.L.R. - 

FRĂŢIA 
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6. Dragoş FRUMOSU C.S.D.R.  

7. Ana BONTEA C.N.I.P.M.M.R.  

8. Ştefan VARFALVI U.G.I.R.  

9. Dan George STROESCU C.N.P.R.  

 

• Comisia pentru relaţiile de muncă şi politica salarială 

Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1. Aurica SERENY CONPIROM 

Aurica SERENY 
nu ar fi trebuit să 

figureze în tabel, a 
fost numită prin 

Hotărârea Plenului 
nr. 325/19.04.2010. 
Până la acea dată, 

locul era deţinut de 
Virgil Popa. 

2. Ion DEDU Co.N.P.R.  

3. Nicolae MARIN U.G.I.R.  

4. 
Camelia CĂRBUNARU, 

înlocuită de Ion 
MIHALCEA 

M.M.F.P.S 
Hotărârea 

Plenului nr. 
333/05.07.2010 

5. Florian STAMATE M.M.F.P.S  

6. Maria TORCEANU M.F.P.  

7. Ionel SOCACIU B.N.S.  

8. 
Octavian LUCA, 

înlocuit de Sorin Petru 
DANDEA 

C.N.S. Cartel 
“ALFA” 

Hotărârea 
Plenului nr. 

308/11.01.2010 

9. Mihai DIMOFTE C.S.N. Meridian  
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• Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; 

Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1. 
Tomina  MOŢEA-

DINESCU 
M.M.F.P.S  

2. Mihaela GRECU M.M.F.P.S  

3. Mihaela BARDOŞ M.S.  

4. Adrian COJOCARU 
C.N.S. Cartel 

“ALFA” 
 

5. Florin MUSCANU C.N.S.L.R.  FRĂŢIA  

6. Sabin RUSU C.S.D.R.  

7. Eduard DOBRE U.G.I.R.  

8. Dan BADEA Co.N.P.R.  

9. Cătălin ALBU P.N.R.  

 

• Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură; 

Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1. Maria Cornelia BECIC C.S.D.R.  

2. 
Valentina 

RODNICEANU 
M.C.P.N.  

3. Gheorghe ASĂNICĂ M.E.C.T.S.  

4. Victor ILIESCU M.E.C.T.S.  

5. Ion STĂNCIULESCU C.N.P.R.  

6. Dan ANGHELESCU P.N.R.  

7. Dumitru VIERU C.N.I.P.M.M.R.  

8. Cristian ŞOFRON B.N.S.  
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9. Gheorghe ISVORANU C.N.S.L.R. - 
FRĂŢIA 

 

 

• Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri. 

Nr. 
crt. 

NUME - PRENUME 
INSTITUŢIA/ 

CONFEDERAŢIA 
OBSERVAŢII 

1. 
Constantin STĂTICĂ, 

înlocuit de Corina Mihaela 
MARIN 

M.F.P. 
Hotărârea 

Plenului nr. 
348/30.09.2010 

2. 

Maria BUZDUGAN, 
înlocuită de Ioana Cristina 

BURCEA 
M.F.P. 

Hotărârea 
Plenului nr. 

334/05.07.2010 

3. Daniel MARINESCU M.A.I.  

4. 
Elena Mariana 

MUREŞAN, înlocuită de 
Dumitru VIERU 

C.N.I.P.M.M.R. 
Hotărârea 

Plenului nr. 
328/03.05.2010 

5. Liviu MANDLER CONPIROM  

6. Gabriel CEACALOPOL Co.N.P.R.  

7. Gheorghe SORA 
C.N.S. Cartel 

„ALFA” 
 

8. Steluţa ENACHE B.N.S.  

9. 

Marian STOICA, 
înlocuit de Maria 

GHIMPĂU 
C.S.N. MERIDIAN 

Hotărârea 
Plenului nr. 

332/05.07.2010 

Viorica BOTEANU (M.F.P.), supleant, înlocuită de Mihaela Corina 

MARIN prin Hotărârea Plenului nr. 335/05.07.2010. 

Corina Mihaela MARIN (M.F.P.), supleant, înlocuită de Cristian lon 

FLORESCU prin Hotărârea Plenului nr. 349/30.09.2010. 

Tatiana BREGA., supleant, înlocuită de Ileana Gabriela CHERCIU 

prin Hotărârea Plenului nr. 350/30.09.2010. 
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Numărul membrilor fiecărei comisii este de minimum 9, repartizaţi în 

mod egal între partenerii sociali reprezentaţi, având un număr egal de 

supleanţi. Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit, 

prin rotaţie, de partenerii sociali. Membrii supleanţi au drept de vot doar în 

absenţa membrilor titulari.  

În componenţa comisiilor de specialitate ale CES - permanente şi 

temporare - intră, în mod obligatoriu, următoarele categorii de membri:  

a) membri ai comisiei care au şi calitatea de membru al CES; 

b) membri ai comisiei care nu au şi calitatea de membru al CES, dar 

care respectă condiţiile prevăzute de lege pentru membrii CES. 

La activitatea comisiilor de specialitate au participat experţii, 

consilierii juridici şi referenţii din cadrul Secretariatului Tehnic, asigurând 

continuitatea activităţii acestora.  

 

4.  Secretariatul Tehnic 

Secretariatul Tehnic asigură funcţionarea structurilor Consiliului 

Economic şi Social, fiind condus şi coordonat de către Secretarul General - 

numit de Plen. Funcţia de Secretar general este incompatibilă cu funcţia de 

membru în Consiliul Economic şi Social. Secretarul General are, în 

principal, următoarele atribuţii:  

a) participă, de regulă, la şedinţele Plenului şi ale Biroului Executiv; 
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b) organizează şi coordonează activitatea Secretariatului Tehnic pe 

baza reglementărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi ale Regulamentului intern, asigurând condiţiile necesare 

funcţionării organelor de conducere şi de lucru ale Consiliului 

Economic şi Social; 

c) elaborează proiectul de Regulament intern al Secretariatului 

Tehnic şi-l supune spre aprobare Biroului Executiv; 

d) dispune elaborarea proiectului organigramei şi al statului de funcţii 

ale Secretariatului Tehnic şi le prezintă Biroului Executiv pentru 

avizare şi supunere spre aprobare Plenului; elaborează planul anual 

de formare profesională; 

e) conduce activitatea economico-financiară, conform hotărârilor 

Plenului, asigurând elaborarea proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a raportului privind execuţia bugetară; 

f) prezintă periodic Biroului Executiv sau Plenului, după caz, un 

raport de activitate asupra activităţii proprii şi a Secretariatului 

Tehnic;  

g) prezintă Biroului Executiv, spre aprobare, strategia anuală a 

Consiliului Economic şi Social; 

h) asigură publicarea hotărârilor Consiliului Economic şi Social  în 

publicaţia instituţiei;  

i) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Plen, respectiv de Biroul 

Executiv; 

j) Secretarul general poate delega competenţe, prin mandat, 

personalului de conducere al Secretariatului Tehnic.  
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Secretarul General organizează şi coordonează activitatea 

următoarelor compartimente: 

a) Direcţia Avizare; 

b) Direcţia Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice; 

c) Direcţia Buget - Finanţe, Administrativ; 

d) Birou Informatică; 

e) Birou Resurse Umane; 

f) Unitatea de implementare a programelor. 

Secretariatul Tehnic are obligaţia de a îndeplini toate sarcinile ce-i revin 

potrivit hotărârilor Plenului şi ale Biroului Executiv. Personalul 

Secretariatului Tehnic - în număr de 28 de salariaţi la 31 decembrie 2010 - 

este format din:  

• personal de specialitate: experţi, consilieri juridici, referenţi; 

• personal tehnico-administrativ. 

 

Salariaţii nu au statut de funcţionari publici şi au fost salarizaţi 

conform Legii salarizării unitare.  
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                                                                                                          ANEXA 2 

Circuitul proiectelor de acte normative 

Conform prevederilor art. 6 lit. a) şi b) din Legea nr. 109/1997, 
Consiliul Economic şi Social analizează şi avizează: 

• proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare 
Parlamentului; 

• proiectele de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului; 
• proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de 

acte normative, înainte de adoptarea lor. 

Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii 

naţionale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 din lege au 

obligaţia de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. 

Parlamentul transmite aspre avizare Consiliului Economic şi Social 

propunerile legislative, în vederea avizării acestora în termenul legal. 

Schema nr. 1. Circuitul propunerilor legislative 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parlament 

 
Consiliul Economic şi 

Social 

Propunere 
legislative 

 
Monitorul Oficial 

Aviz la pr. 
legislativă 

Lege 
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Aviz la pr. de 
lege sau OUG 

Lege 

Circuitul proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern este 

determinat de Hotărârea de Guvern nr. 561/2009 (pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 

vederea adoptării / aprobării). În cazul în care CES încalcă termenul 

prevăzut pentru avizarea proiectelor de ordonanţe de Guvern şi ordonanţe de 

urgenţă ale Guvernului, avizele sunt comunicate direct Parlamentului. 

 

Schema nr. 2. Circuitul proiectelor de lege sau OUG 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parlament 

Proiecte de lege 
sau OUG  

 
Ministerul iniţiator 

(sau SGG) 

 
Consiliul Economic şi Social 

 
Monitorul 

Oficial 
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Aviz la pr. de 
HG sau OG 

HG sau 
OG 

Schema nr. 3. Circuitul proiectelor de hotărâre sau ordonanţă de guvern 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

altor documente, în vederea adoptării / aprobării (anexa l la HG nr. 

561/2009), a fost reiterată obligaţia autorităţilor publice iniţiatoare ale 

proiectelor de acte normative cu caracter economico-social de a asigura 

consultări preliminare cu partenerii sociali, prin supunerea acestor proiecte 

analizei comisiilor de dialog social, constituite în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 369 / 2009 privind constituirea şi 

funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice 

centrale şi la nivel teritorial. 

Este de menţionat că, urmare a  publicării în monitorul Oficial  a H.G.  

nr. 369 din 25 martie 2009,  au fost  constituite comisii de dialog social in 

cadrul: 

Proiecte de HG 
sau OG  

 
Ministerul iniţiator 

(sau SGG) 

 
Consiliul Economic şi Social 

 
Monitorul 

Oficial 



 

 77

     1. Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

    2. Ministerului Administraţiei şi Internelor 

    3. Ministerului Finanţelor Publice 

    4. Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

    5. Ministerului Apărării Naţionale 

    6. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

    7. Ministerului Mediului 

    8. Ministerului Economiei 

    9. Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

    10. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

    11. Ministerului Turismului 

    12. Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului 

de Afaceri 

    13. Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

    14. Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

    15. Ministerului Sănătăţii 

    16. Ministerului Tineretului şi Sportului 



 

 78

    17. Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

    18. Ministerului Afacerilor Externe 

    19. Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului 

    20. Autoritatii Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice 

Având în vedere faptul că din comisiile de dialog social constituite în 

cadrul entităţilor susmenţionate fac parte reprezentanţi ai ministerelor (de 

regula secretarii de stat) reprezentanţi ai partenerilor sociali (reprezentanţii 

confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional - 

organizaţiile sindicale şi patronale membre ale comisiilor de dialog social au 

obligaţia de a-desemna câte un titular şi câte un supleant), s-a constatat că, 

de multe ori, reprezentanţii partenerilor sociali în cadrul comisiilor de dialog 

social au şi calitatea de  membri ai comisiilor de specialitate ale  CES. De 

altfel, preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel 

naţional sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la 

nivelul administraţiei publice centrale şi locale, iar preşedinţia comisiilor de 

dialog social se asigură, de regulă, la nivelul fiecărui minister, de către un 

secretar de stat. Acest lucru a făcut ca problematica ridicată de proiectul de 

act normativ supus avizării să poată fi cunoscută în amănunt si in mod 

evolutiv şi la  nivelul Plenului CES. 

Faptul că, la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, plenul 

comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent, a 

creat premisele unei colaborări mai strânse între ST- CES şi MFP. Astfel, 

experţii şi consilierii ST-CES au fost invitaţi să participe la lucrările CDS. 
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Mai mult, obligativitatea transmiterii către CES a minutei întocmite la 

finalul şedinţei CDS şi a însoţirii în circuitul de avizare a proiectelor 

dezbătute de către această minută în care sunt consemnate punctele de 

vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat a făcut ca 

în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate CES partenerii sociali să poată 

urmări cu o mai mare uşurinţă evoluţia proiectului, precum şi dacă iniţiatorii 

au luat în considerare observaţiile exprimate în CDS. 

Din punct de vedere procedural, în baza prevederilor HG nr. 

561/2009, solicitarea avizului CES are loc după finalizarea procesului de 

avizare interministerială a proiectului de act normativ.  

Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca 

urmare a discutării şi adoptării lor în şedinţa Guvernului, ar fi trebuit sa fie 

supuse unei noi avizări a Consiliului Economic şi Social. In acest caz, avizul 

CES se solicită odată cu avizul solicitat  Consiliului Legislativ, Curţii de 

Conturi a României, Consiliului Concurenţei, Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării, sau al Consiliului Superior al Magistraturii. 

A devenit, de asemenea, obligatorie repunerea proiectelor de acte 

normative pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului  dacă: avizele 

Consiliului Legislativ, Curţii de Conturi a României, Consiliului 

Concurenţei, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului Economic 

şi Social şi / sau al Consiliului Superior al Magistraturii sunt negative, după 

transmiterea de către iniţiator a punctului său de vedere la Secretariatul 

General al Guvernului. 
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De menţionat că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din 

Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Economic şi Social, avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social 

trebuie să  însoţească obligatoriu proiectul de act normativ, până la adoptare. 

Se poate afirma că cele două hotărâri adoptate de guvern în 2009 au 

dus la dezvoltarea cadrului unei mai bune colaborări şi comunicări între 

administraţie, patronate şi sindicate, în vederea asigurării dialogului social si 

a unui climat de pace şi stabilitate socială. 
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                                                                                                                                                                                                                   ANEXA 3 
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL                APROBAT,      

                                                                                                           Ordonator principal de credite, 
                                

                        ORGANIGRAMA SECRETARIATULUI TEHNIC AL C.E.S. 
                          IN ANUL 2010 

 
 

                 Total posturi – 35 
                 Finantate – 30 
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* asigurat din angajatii Secretariatului Tehnic al CES       
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