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INTRODUCERE 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, Consiliul Economic şi 

Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul 

realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile 

sindicale şi reprezentanţi ai societăţii civile organizate. 

 

Experienţa acumulată de organismele similare pe plan mondial şi european, precum şi 

activitatea desfăşurată de CES România în raporturile dintre Guvern, sindicate şi patronate, au 

condus la nominalizarea în Constituţie a Consiliului Economic şi Social printre instituţiile 

fundamentale ale societăţii, legiuitorul precizându-i doar rolul, iar pentru detalii organizatorice 

şi funcţionale trimiţând la lege. Astfel, prin Legea de revizuire a Constituţiei României 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. 

 

Activitatea Consiliului Economic şi Social în anul 2011 a avut o caracteristică esenţială: în 

prima parte a anului, cadrul legal a fost reprezentat de Legea nr. 109/1997 privind organizarea 

şi funcţionarea Consiliului. Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru ca în partea a doua a anului să se treacă la implementarea prevederilor Legii dialogului 

social nr. 62/2011. 

 

Trecerea la funcţionarea pe baza noii legi s-a făcut cu oarecare dificultate şi doar parţial, din 

două motive: în primul rând, refuzul de a participa la şedinţele CES al reprezentanţilor 

confederaţiilor sindicale şi, în al doilea rând, amânarea sine die a obligaţiei Guvernului 

României de a-şi retrage reprezentanţii şi de a-i desemna pe cei ai societăţii civile organizate. 
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1. OBIECTIVELE 

CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

Obiective 

Obiectivul general al Consiliului Economic şi Social a constat în realizarea dialogului social la 

nivel naţional între patronate, sindicate şi Guvern/ reprezentanţii societăţii civile organizate şi a 

climatului de stabilitate şi pace socială. 

 

Obiectivele specifice ale CES pentru anul 2011 au fost cele decurgând din funcţionarea curentă 

a instituţiei potrivit legii de organizare şi funcţionare, nefiind elaborată o strategie pe termen 

mediu şi lung în acest sens: 

 modificarea structurii organizaţiei a fost un obiectiv nerealizat, având în vedere faptul 

că până la sfârşitul anului 2011 nu s-a realizat accederea societăţii civile în cadrul Consiliului 

Economic şi Social şi constituirea noilor structuri, respectiv Plen, Birou Executiv şi comisii de 

specialitate; 

 analizarea şi avizarea proiectelor de acte normative a fost un obiectiv realizat, în ciuda 

faptului că, în a doua parte a anului, nu a mai fost posibilă întrunirea cvorumului necesar 

desfăşurării şedinţelor Plenului în condiţii de statutaritate, din cauza lipsei reprezentanţilor 

părţii sindicale;  

 analizarea şi avizarea proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de 

acte normative înainte de adoptarea lor, a fost un obiectiv nerealizat în prima parte a anului, 

întrucât nu a existat nicio solicitare în acest sens. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 

62/2011, această atribuţie a fost transferată Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social; 

 realizarea de analize și studii în domeniul economico-social a fost un obiectiv realizat, 

prin elaborarea studiului „Dezvoltarea capacităţii Consiliului Economic şi Social”; 

 creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan internaţional a fost un obiectiv realizat 

(detaliere în cadrul Capitolului 4 al prezentului raport); 

 obţinerea unui sediu adecvat funcţionării instituţiei, dar mai ales desfăşurării activităţii 

Plenului, a fost un obiectiv nerealizat. Secretariatul Tehnic a iniţiat numeroase demersuri în 

acest sens, însă nu a fost obţinut un răspuns favorabil din partea Regiei Autonome - 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat. Cea de-a doua opţiune, închirierea unui 

spaţiu aparţinând proprietăţii private, nu a fost, de asemenea, posibilă, din cauza costurilor mult 

prea ridicate. 
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2. ACTIVITATEA STRUCTURILOR 

CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

 

2.1 Plenul CES 

În anul 2011 s-au desfăşurat 42 şedinţe ale Plenului, dintre care doar 14 statutare. A fost avizat 

un număr de 87 de proiecte de acte normative, iar la un număr de 19 au fost transmise adrese 

iniţiatorilor prin care li se aduceau la cunoştinţă punctele de vedere exprimate de partenerii 

sociali în cadrul şedinţelor nestatutare. Acestea sunt prezentate în Anexa nr. 1, iar structura 

proiectelor de acte normative avizate este prezentată pe larg în Capitolul 4 al prezentului 

raport. Plenul CES a adoptat 42 de hotărâri, dintre care: 

 - 6  hotărâri de validare de membri ai Plenului; 

 - 2 hotărâri de numire de membri ai Biroului Executiv; 

 - 1 hotărâre de numire a celui de-al treilea vicepreşedinte; 

 - 1 hotărâre pentru aprobarea componenţei Biroului Executiv interimar; 

 - 3 hotărâri de numire de membri în comisiile de specialitate; 

 - 10 hotărâri de aprobare a candidaturii în vederea numirii în postul de asistent judiciar; 

 - 1 hotărâre de numire a unui observator în Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea 

sănătăţii; 

 - 1 hotărâre pentru aprobarea listei de mediatori pentru anul 2011; 

 - 1 hotărâre pentru aprobarea listei de arbitri pentru anul 2011; 

 - 1 hotărâre de aprobare a modificării ROF; 

 - 2 hotărâri pentru aprobarea proiectului de buget şi a bugetului rectificat al CES; 

 - 1 hotărâre pentru aprobarea organigramei pentru anul 2011;  

 - 1 hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii pentru anul 2011; 

 - 1 hotărâre pentru aprobarea transformării unui post din cadrul Secretariatului Tehnic; 

 - 5 hotărâri de numire de membri în cadrul unor comitete, comisii şi grupuri de lucru; 

- 1 hotărâre de aprobare a raportului anual privind activitatea de audit public intern pe anul 

2010; 

- 1 hotărâre de aprobare a raportului de activitate al CES pe anul 2010; 

- 1 hotărâre de aprobare a notei secretarului general cu privire la necesitatea realizării unor 

studii şi planuri de acţiune privind dezvoltarea CES; 

- 1 hotărâre de aprobare a cuantumului indemnizaţiilor pentru membrii CES; 
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- 1 hotărâre de aprobare a termenului până la care se vor nominaliza persoanele în vederea 

constituirii noului CES. 

 

Activităţile prin care Plenul Consiliului Economic şi Social a fost reprezentat pe plan 

internaţional sunt prezentate în cadrul Capitolului 5 al prezentului raport, iar componenţa 

nominală este prezentată în Anexa nr.2. 

 

2.2 Biroul Executiv  

Conform atribuţiilor sale, 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. 

 

În anul 2011 s-au desfăşurat 41 şedinţe ale Biroului Executiv, dintre care doar 13 statutare, 

situaţie în care membrii prezenţi la şedinţă au purtat discuţii libere pe marginea punctelor 

cuprinse în ordinea de zi. Dintre problematicile asupra cărora şi-au concentrat atenţia membrii 

Biroului Executiv pot fi enumerate: verificarea şi avizarea dosarelor de candidatură ale 

persoanelor propuse de partenerii sociali pentru ocuparea unor posturi de asistenţi judiciari, 

analizarea implicaţiilor abrogării Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social şi intrării în vigoare a Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului 

social, aprobarea structurii noului site al instituţiei, stabilirea detaliilor organizatorice legate de 

vizita dlui Antonio Marzano, preşedinte al CNEL Italia, şi a dlui Staffan Nilsson, preşedinte al 

CESE, analizarea posibilităţii de încheiere a unor protocoale cu alte consilii economice şi 

sociale sau instituţii similare, necesitatea transmiterii de solicitări către primul-ministru în 

vederea nominalizării reprezentanţilor societăţii civile organizate, analizarea elementelor legate 

de efectuarea deplasărilor în străinătate, aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare al comisiilor de specialitate, studierea răspunsului Ministerului Justiţiei la 

solicitarea CES din anul 2010 referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2005 

privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic si 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 etc. 

 

Componenţa nominală a Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social este prezentată în 

Anexa nr.3. 
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2.3 Comisiile de specialitate 

Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează 

problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun 

Plenului măsuri de soluţionare a acestora. Noua lege prin care este reglementată organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social a stabilit înfiinţarea altor comisii de specialitate, în 

locul celor şase consacrate deja, astfel: Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate 

şi mediu de afaceri, Comisia pentru incluziune socială şi protecţie socială, Comisia pentru 

relaţiile de muncă şi politică salarială, Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia 

mediului, Comisia pentru educaţie, formare profesională, sănătate şi cultură, Comisia pentru 

protecţia consumatorului şi concurenţă loială, Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi 

activităţi independente, Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti şi Comisia pentru 

administraţie publică şi ordine publică. Având în vedere că Guvernul nu a adoptat în cursul 

anului 2011 hotărârea prin care să fie nominalizaţi reprezentanţii societăţii civile organizate, 

comisiile de specialitate au continuat să funcţioneze după modelul trasat de Legea nr. 

109/1997. 

 

În cursul anului analizat, activitatea comisiilor de specialitate s-a desfăşurat integral pe 

marginea analizării şi avizării proiectelor de acte normative transmise de către iniţiatorii 

acestora. Trebuie menţionat faptul că nu a fost necesară constituirea unor comisii de 

specialitate temporare pentru analizarea unor probleme specifice. 

 

În 2011, cele şase comisii de specialitate ale Consiliului Economic şi Social s-au reunit în 

cadrul a 104 de sedinţe, din care doar 13 nestatutare, şi au avizat un numar de 148 proiecte de 

acte normative. La activitatea comisiilor au participat membrii comisiilor, experţii, consilierii 

juridici şi referenţii din cadrul Secretariatului Tehnic, dar şi invitaţi din partea iniţiatorilor la 

şedinţele în care au fost dezbătute problematici de mare importanţă. În acest sens, se remarcă 

participarea în număr mare a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice în cazul analizării 

propunerilor de modificare a legislaţiei fiscale sau bugetare. 

 

Activitatea comisiilor de specialitate este detaliată în cuprinsul Capitolului 3 al prezentului 

raport, iar componenţa nominală este prezentată în Anexa nr. 4. 
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2.4. Secretariatul Tehnic 

Pe parcursul anului 2011, activitatea Secretariatului Tehnic a fost îngreunată, ca şi în anul 

precedent, de situaţia creată prin imposibilitatea ocupării unor posturi din organigramă 

(prezentată în Anexa nr. 5). Cu toate acestea, datorită eforturilor 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 la nivelul secretariatului pot fi 

enumerate: 

- lansarea site-ului oficial al instituţiei. Ca activităţi curente, sunt postate pe pagina de Internet 

ordinea de zi a Plenului, proiectele de acte normative supuse spre avizare, săptămânal, 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale membrilor Plenului, precum şi cele ale unor 

angajaţi ai Secretariatului Tehnic; sunt trecute în revistă evenimentele interne şi internaţionale 

la care membrii CES iau parte. Atât documentele constitutive ale CES, cât şi componenţa 

Plenului şi a Biroului Executiv, sunt actualizate periodic, în funcţie de modificările apărute. La 

rubrica Informaţii publice sunt publicate rapoartele de activitate anuale, documente prin care 

activitatea CES devine accesibilă tuturor celor interesaţi; 

- realizarea de noi proceduri interne, numărul total ajungând la 18, faţă de 12, câte erau cu un 

an în urmă; 

-  analizarea controlului Curţii de Conturi şi finalizarea răspunsului la concluziile acestuia; 

- efectuarea examenelor de medicina muncii, în conformitate cu obligaţiile rezultate din 

aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- au fost întocmite fişele de protecţia muncii şi s-a efecutat instructajul periodic al salariaţilor; 

- eficientizarea activităţii Direcţiei economice prin implementarea unui program informatic de 

specialitate performant; 

- continuarea achiziţionării de aparatură şi materiale de birotică şi obiecte de uz curent; 

- pentru creşterea gradului de competenţă a resurselor umane, salariaţii au continuat, deşi într-

un procent mult redus faţă de anul precedent, participarea la cursuri de perfecţionare a 

pregătirii lor profesionale. Aceştia au avut oportunitatea de a beneficia de sesiunile gratuite de 

formare organizate de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Bucureşti Ilfov, creat la 

nivelul Transparency România, 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. Sesiunile au vizat domeniul 

managementului resurselor umane, parteneriatului public-privat sau scrierii de proiecte 

finanţate din fonduri europene. În plus, Au fost efectuate demersurile pentru înscrierea unuia 
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dintre angajaţi la cursul pentru dobândirea competenţelor în domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor; 

- au continuat sesiunile de comunicare cu salariaţii convocate de secretarul general, constând în 

prezentarea problemelor depistate, a celor ridicate de angajaţi şi prezentarea paşilor de urmat în 

perioada imediat următoare; 

- pe baza sumelor obţinute la rectificarea bugetară a fost dotată sala în care se desfăşoară 

şedinţele Plenului cu sistem de conferinţe. Mai specific, în vederea renunţării la proiectarea 

materialelor cu ajutorul videoproiectorului, membrii beneficiază de acum înainte de facilităţile 

utilizării nettop-urilor; 

 

Având în vedere că spaţiile necesare organizării şi desfăşurării activităţii Plenului sunt 

necorespunzătoare, ramâne în continuare prioritară repartizarea unui sediu adecvat în acest 

sens. 

 

Cea mai mare nerealizare a constat în faptul că nu a fost posibilă aprobarea Memorandumul 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”, urmată de reducerea finanţării a doua 

posturi, dar şi de neaprobarea includerii în bugetul pe anul 2011 a plăţii amortizării clădirii. 

Aceasta în condiţiile în care Hotărârea Guvernului nr. 571/2010 a obligat instituţia noastră la 

plata costurilor închirierii, respectiv contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării 

spaţiului atribuit şi a altor cheltuieli indirecte. 

 

În a doua parte a anului a fost elaborat studiul „Dezvoltarea capacităţii Consiliului Economic 

şi Social” de către o echipă formată din trei experţi externi, fiind structurat în trei părţi: 1. 

Studiu comparativ privind modul de constituire, organizare şi funcţionare al Comitetului 

Economic şi Social European şi al altor 6 CES-uri din Europa: Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, 

Olanda şi Spania; 2. Studiu intern privind funcţionarea Consiliului Economic şi Social din 

România - sinteza răspunsurilor la chestionare şi interviuri; 3. Plan de acţiune pe termen scurt 

şi mediu. Scopul declarat al studiului a fost de a ajuta Consiliul Economic şi Social să îşi 

rezolve o serie de probleme care împiedică instituţia să se ridice la nivelul de performanţă al 

instituţiilor similare din alte ţări europene, să îşi dezvolte capacitatea managerială de a 

planifica pentru viitor, astfel încât să se asigure că rămâne principala organizaţie dedicată 

dialogului la nivel naţional între Guvern, Parlament, pe de o parte şi întreaga societate civilă, 

pe de altă parte. 
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Trebuie menţionat faptul că în anul 2011 au fost întocmite un număr de 105 decizii ale 

secretarului general.  

Activitatea de audit este prezentată distinct în Capitolul 8 al prezentului raport. În cadrul 

subcapitolelor 4.3 si 4.4 sunt prezentate participările reprezentanţilor Secretariatului Tehnic la 

diverse evenimente pe plan internaţional. Pe palierul naţional, redăm mai jos principalele 

evenimente la care au participat aceştia : 

 Iniţiative de succes în domeniul energiei regenerabile, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, 7 noiembrie. Întâlnirea  a făcut parte 

dintr-o serie de activităţi desfăşurate în cadrul proiectului Prometheus, co-finanţat si sprijinit de 

Programul Energie Inteligenta pentru Europa (IEE) adresat cu precădere IMM-urilor cu 

activitate in domeniul furnizării, producerii si/sau promovării energiei obţinute din resurse 

regenerabile, dar si consumatorilor acestor produse si servicii. S-au prezentat studii făcute 

referitor la intenţia dezvoltării energiei eoliene in zona Dobrogea şi exemple de buna practica 

din ţările europene. Printre invitaţi a fost si dl Cristian Pârvan, Secretar general al AOAR, care. 

cunoscând practica din România, a sugerat prioritizarea folosirii oricărei forma de energie la 

şcolile şi grădiniţele neîncălzite din judeţe. La acest eveniment a participat dna Eugenia 

Lepădatu, expert în cadrul Serviciului Avizare. 

 Restructurarea agriculturii, Academia de Ştiinţe Agricole, 9 noiembrie, la care a 

participat dna Eugenia Lepădatu, expert în cadrul Serviciului Avizare. Dl Valeriu Tabără, 

ministrul agriculturii, a făcut o prezentare a situaţiei actuale şi a proiectului de restructurare, 

alături de directorii din minister. 

Banca Mondială a aprobat un împrumut al Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BIRD), în valoare de 47,70 milioane euro, pentru România, pentru Proiectul pentru 

Completarea Sprijinului Uniunii Europene pentru Restructurarea Agriculturii (CESAR). 

Costurile totale ale proiectului au fost estimate la 51,40 milioane euro. Obiectivul acestui 

proiect este de a facilita restructurarea agriculturii de piaţă prin creşterea capacităţii fermierilor, 

a membrilor familiilor fermiere şi a lucrătorilor fermieri de a-şi gestiona bunurile şi veniturile.  

Proiectul are trei componente ce urmează a fi implementate pe parcursul unei perioade de cinci 

ani: administrarea terenurilor (39,29 milioane euro); servicii de consultanţă socio-economica, 

acordate populaţiei din agricultură (8,63 milioane euro); politici, strategii şi management (3,48 

milioane euro).  Proiectul a fost conceput pentru a răspunde şi a completa în totalitate proiectul 

de Strategie post-aderare pentru perioada 2007-2013 al Guvernului României, întregul Program 

Naţional de Cadastru General al României şi Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală 

pentru perioada 2007-2013. 
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 Modificarea Constituţiei, PRODEMO, 11 noiembrie, la care a participat dna Eugenia 

Lepădatu, expert în cadrul Serviciului Avizare. Capacitatea administrativă deficitară, persistenţa 

unor erori şi repetarea lor, vădesc carenţe sistemice ale modelului de societate în România. Ca 

urmare, implementarea Tratatului de la Lisabona necesită o regândire a arhitecturii sistemului 

societăţii româneşti pe ansamblul inclusive a Constituţiei, a organizării administrativ-teritoriale 

etc.), având ca obiectiv crearea unui stat european modern, adică a unui stat eficient, adaptat 

economiei sociale de piaţă. Partidul PRODEMO a propus  modificări ale Constituţiei. O 

asemenea reformă majoră trebuie însă realizată cu prudenţa impusă de importanţa sa, fiind 

chemaţi să participe la ea: partidele, societatea civilă, organizaţiile profesionale, mediul 

academic, massmedia şi, mai ales, cetăţenii. 

 Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Bucureşti-Ilfov,  Transparency 

International România, 21 noiembrie. Transparency International România împreună cu 

partenerii săi, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin sunt promotorii proiectului POSDRU/10/3.3/S/4 

Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în regiunea 

Bucureşti-Ilfov, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane. Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Bucureşti Ilfov (STP BI) este instrumentul 

de coordonare a acţiunilor membrilor pactului în vederea aplicării politicilor şi strategiilor 

acestuia prin utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor financiare disponibile. Începând din 

data de 21 noiembrie 2011 Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Munca si Incluziune 

Sociala Bucuresti-Ilfov a intrat intr-o noua etapa a existentei sale, prin constituirea sa ca 

persoana juridica, odată cu semnarea actelor constitutive de 21 de membri. La acest eveniment a 

participat dna Eugenia Lepădatu, expert în cadrul Serviciului Avizare. 

 Lucrările celei de a V-a conferinţe a nediscriminării şi egalităţii de şanse susţinută de 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, eveniment la care a participat dna Lucia 

Mocanu, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic. 

 Conferinţa „Răspunderea juriştilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi 

naţional”, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul 

Academiei Române, Asociaţia „Forumul judecătorilor din România” şi „Asociaţia magistraţilor 

europeni pentru drepturile omului”. La acest eveniment a participat dna Lucia Mocanu, consilier 

juridic în cadrul Serviciului Juridic. 

 Conferinţa „România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” susţinută de Centrul de 

Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, 
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Forumul judecătorilor din România şi Societatea de Ştiinţe Juridice, eveniment la care a 

participat dna Lucia Mocanu, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic. 

 

 

3. ACTIVITATEA DE ANALIZĂ  ŞI AVIZARE 

A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

 

Circuitul proiectelor de acte normative şi al propunerilor legislative a fost guvernat de 

Hotărârea Guvernului 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, până în luna mai, de Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 

Hotărârea Guvernului nr. 369 din 25 martie 2009 privind constituirea şi funcţionarea 

comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial, cu 

modificările şi completările ulterioare, moment în care a fost înlocuită de Legea nr. 62/2011 – 

Legea dialogului social. 

 

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

următoarele tipuri de documente: 

    a) aviz favorabil; 

    b) aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri; 

    c) aviz negativ (nefavorabil), cu motivare; 

    d) adresă cu menţionarea punctelor de vedere exprimate de partenerii sociali în cadrul 

şedinţelor nestatutare ale Plenului. 

 

În cazul imposibilităţii adoptării unei hotărâri de către Plen, au fost transmise punctele de 

vedere ale partenerilor sociali, în condiţiile prevăzute de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 

109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv în condiţiile prevăzute de art. 87 alin. (7) din Legea nr. 

62/2011 – Legea dialogului social. 
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Avize emise de CES 

În anul 2011, Consiliul Economic şi Social a avizat un număr de 87 de proiecte de acte 

normative, iar la un număr de 19 au fost transmise adrese iniţiatorilor prin care li se aduceau la 

cunoştinţă punctele de vedere exprimate de partenerii sociali în cadrul şedinţelor nestatutare ale 

Plenului.  

Tipologia proiectelor de acte normative avizate se prezintă astfel: 

 43 de propuneri legislative (3 avizate favorabil, 29 negativ, respectiv 6 nefavorabil, iar 

pentru 5 propuneri legislative s-au transmis punctele de vedere ale partenerilor sociali); 

 14 proiecte de lege (toate avizate favorabil); 

 5 proiecte de ordonanţe de urgenţă (4 avizate favorabil, iar 1 favorabil cu propuneri de 

modificare); 

 10 proiecte de ordonanţă de guvern (8 avizate favorabil, 1 favorabil cu propunere de 

modificare, iar 1 favorabil cu propuneri de modificare); 

 15 proiecte de hotărâri de guvern (13 au fost avizate favorabil, 1 favorabil cu 

observaţii, iar pentru 1 proiect de hotărâre de guvern s-au transmis punctele de vedere 

ale partenerilor sociali); 

 

Fig. nr. 1. Tipuri de proiecte de acte normative avizate de CES în anul 2011 
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În ceea ce priveşte numărul de proiecte de acte normative avizate de către CES, dacă în anul 

2010 tendinţa devenise ascendentă, în decursul anului 2011 aceasta a redevenit descendentă, 

dar neîntrecând totuşi pragul critic din 2009 (fig. nr. x). 

 

Fig. nr. 2. Avizarea proiectelor de acte normative – evoluţia în timp 
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În anul 2011, în Monitorul Oficial au fost publicate 116 de acte normative care au vizat 

domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social, dintre care numai 26 au fost 

avizate de Plenul CES, după cum urmează: 

 17 legi, dintre care Consiliul Economic şi Social a avizat 3, pentru 13 nefiind 

solicitat avizul Consiliului Economic şi Social, iar 1 proiect de lege a fost avizat 

doar de comisia de specialitate; 

 30 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, dintre care Consiliul Economic şi Social a 

avizat 5, pentru 17 proiecte de ordonanţă de urgenţă nu s-a solicitat avizul 

Consiliului Economic şi Social, iar 8 proiecte de ordonanţe de urgenţă au fost 

avizate doar de comisiile de specialitate; 

 13 ordonanţe ale Guvernului, dintre care Consiliul Economic şi Social a avizat 7, 

pentru 5 proiecte de ordonanţă nu s-a solicitat avizul Consiliului Economic şi 

Social, iar 1 proiect de ordonanţă a fost avizat doar de comisia de specialitate; 

 56 hotărâri ale Guvernului, dintre care Consiliul Economic şi Social a avizat 11, 

pentru 37 de hotărâri ale Guvernului nu a fost solicitat avizul Consiliului Economic 

şi Social, iar 8 proiecte de ordonanţe de urgenţă au fost avizate doar de comisiile de 

specialitate; 
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Comparativ cu anii precedenţi, situaţia avizării actelor normative publicate în Monitorul 

Oficial în 2011 şi care privesc domeniile de activitate ale Consiliul Economic şi Social, este 

următoarea: 

 

 

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
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Legi 24 21 12 25 17 3 0 4 6 3 21 21 8 14 13 

OUG 36 43 25 28 30 14 13 9 14 5 22 30 16 10 17 

OG 6 13 2 3 13 1 12 2 3 7 5 1 0 0 5 

HG 65 77 35 27 56 24 23 11 10 11 41 54 24 11 37 

Total 131 154 74 83 116 42 48 26 33 26 

89 

68% 

106 

69% 

48 

65% 

35 

42% 

72 

62% 

 

 

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 fig. nr. 2. Se poate observa că în anul 2011 s-a reluat trendul crescător. 

 

Fig. nr. 3. Acte normative de competenţa CES publicate în Monitorul Oficial 
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Următoarea reprezentare grafică, reflectând 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 există o linie, în general, uniformă. 

 

Fig. nr. 4. Acte normative publicate în Monitorul Oficial fără a avea avizul CES 
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68 69 65

42

72

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011

 

 

Din cauza autosuspendării reprezentanţilor părţii sindicale începând cu luna septembrie, Plenul 

s-a aflat în imposibilitatea de a emite avize. Pentru a găsi o modalitate de a evita acest lucru, 

membrii Plenului au convenit transmiterea undei adrese către iniţiatorii proiectelor de acte 

normative, prin care să li se aducă la cunoştinţă că, având în vedere că nu a fost îndeplinită 

condiţia de cvorum necesară desfăşurării şedinţei Plenului, în conformitate cu prevederile art. 

100 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, membrii Plenului prezenţi la şedinţă şi-au exprimat 

părerile, urmând ca acestea să fie consemnate ca puncte de vedere motivate. În încheierea 

adresei, s-a convenit să se menţioneze punctele de vedere ale membrilor prezenţi. În anul 2011, 

au fost transmise adrese iniţiatorilor prin care li se aduceau la cunoştinţă punctele de vedere 

exprimate de partenerii sociali în cadrul şedinţelor nestatutare ale Plenului la un număr de 19 

proiecte de acte normative. Din păcate, până ca transmiterea acestui tip de adresă să devină 

cutumă, au existat 35 de proiecte de acte normative analizate şi avizate în cadrul comisiilor de 

specialitate, asupra cărora Plenul nu s-a exprimat. Din totalul de 116 de acte normative 

publicate în Monitorul Oficial, acte care au vizat domeniile de competenţă ale Consiliului 

Economic şi Social, 18 au fost analizate şi avizate doar în cadrul comisiilor de specialitate. 
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În figura următoare este redată repartiţia pe comisii de specialitate a proiectelor de acte 

normative avizate. Este de remarcat faptul că, după ce anul precedent pierduse poziţia, Comisia 

pentru protecţie socială şi corotirea sănătăţii a revenit pe locul întâi, distanţându-se considerabil 

de ocupanta locului secund, Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri. 

La capătul celalalt al clasamentului se situează Comisia pentru privatizarea, funcţionarea şi 

creşterea competitivităţii agenţilor economici, deţinând doar un procent de 2% din totalul de 

147 de proiecte de acte normative supuse analizei comisiilor de specialitate. 

 

Fig. nr. 5. Repartizarea proiectelor de acte normative pe comisii de specialitate 

16%
2%

14%

33%

16%

19%

Restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale

Privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici

Relaţii de muncă şi politica salarială

Protecţie socială şi ocrotirea sănătăţii 

Invăţământ, cercetare şi cultură

Politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri

 

Faţă de anii precedenţi, în 2011 s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte întrunirea statutară 

a comisiilor de specialitate, fenomen cel puţin paradoxal, ţinând seama de absenţa celor mai 

mulţi dintre reprezentanţii părţii sindicale în ultima parte a anului. Luând ca exemplu comisia 

cu cea mai intensă activitate, respectiv cea pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii, rezultă 

că, din cele 32 de întruniri, doar 4 au fost nestatutare. Pentru comparaţie, în 2010, s-au 

înregistrat tot 4 şedinţe nestatutare, dar dintr-un total de 19 întruniri. Anul 2009 înregistrase, de 

asemenea, un progres, cu 7 şedinţe nestatutare din 20 de întruniri, căci în 2008, 16 din 23 de 

întruniri au fost nestatutare. Din graficul următor se poate observa şi un trend crescător raportat 

la anul analizat în ceea ce priveşte numărul anual de întruniri. 
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Fig. nr. 6. Numărul de întruniri ale Comisiei protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii 

- evoluţia în timp - 
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Pentru ca efortul depus să fructificat corespunzător, în situaţiile în care nu a fost posibilă 

întrunirea cvorumului necesar desfăşurării şedinţei, comisiile de specialitate au prezentat 

Plenului note în care semnalau acest aspect, dar îşi luau libertatea de a reda opiniile, 

observaţiile sau propunerile asupra cărora au convenit. În această privinţă, este necesar a 

menţiona că membrii Plenului au apreciat pe măsură contribuţiile aduse. 

În anexa nr. 6 este prezentată activitatea de avizare desfăşurată de comisiile de specialitate ale 

Consiliului Economic şi Social. 
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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 în anul 2011 a fost reales 

membru al Consiliului de administraţie. 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.  

 

Actualul preşedinte al AICESIS este domnul Mohamed Seghir Babes, preşedintele Consiliului 

Naţional Economic şi Social (CNES) din Algeria. Secretarul general al Asociaţiei este domnul 

Patrick Venturini. 

 

Asociaţia colaborează cu Comitetul Economic şi Social European (CESE), Uniunea Consiliilor 

Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor membre ale Francofoniei 

(UCESIF), 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 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 
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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. 

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 

Strategia Europa 2020 a apărut, în anul 2010, 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;  
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- 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 luarea în considerare 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 precise. 

 

4.3 Participarea Consiliului Economic şi Social 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 Secretariatului Tehnic să contribuie la o mai bună cunoaştere pe plan 

internaţional a activităţii desfăşurate de CES România. 

 

 Cea de-a patra ediţie a Seminarului ofiţerilor de presă, organizat la sediul Comitetului 

Economic şi Social European, Bruxelles, în perioada 27-28 ianuarie. Instituţia noastră a fost 

reprezentată de doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii 

publice.  

Obiectivul primordial al seminarului a fost acela de a oferi oportunităţi de networking pentru 

numărul tot mai mare de ofiţeri de presă şi specialişti în comunicare din cadrul organizaţiilor 

societăţii civile şi instituţiilor publice europene, şi jurnalişti. Având în vedere legăturile dintre 

membrii CESE şi organizaţiile societăţii civile active la nivel local şi regional şi care implică o 

comunicare frecventă cu media regională şi locală, una dintre mesele rotunde a fost dedicată în 

întregime viitorului mass-media regionale.  

 Reuniunea Grupului de lucru al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale 

şi Instituţiilor Similare (AICESIS): "Rolul consiliilor economice şi sociale în noua guvernanţă 

globală economică, socială şi de mediu”, Bruxelles, 10-11 martie. Din partea instituţiei noastre a 

participat doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii publice. 
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Această întâlnire a avut ca scop examinarea proiectului de raport prezentat de raportorul general, 

domnul ONIDA (CNEL, Italia), cu contribuţia raportorilor celor 4 sub-grupe: economie, 

globalizare şi piaţa forţei de muncă; indicatori de dezvoltare; dezvoltare durabilă; guvernanţă. 

La reuniune au participat 50 de persoane în total şi au fost reprezentate 19 consilii. Întâlnirea a 

fost deschisă şi încheiată de către domnul Staffan Nilsson, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European (CESE). Cu acest prilej, domnul Nilsson a confirmat sprijinul deplin al CESE 

pentru AICESIS.  

 Reuniunea Anuală a Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale din Statele 

Membre ale UE, precum şi cei ai Comitetului Economic şi Social European, organizată la sediul 

Consiliului Economic şi Social (SER), Haga, Olanda, în perioada  12-13 mai. La această 

reuniune au participat secretari generali din mai multe ţări, precum: Austria, Belgia, Bulgaria, 

Republica Cehă, Comitetul Economic şi Social European (CESE), Finlanda, Franţa, Irlanda, 

Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia, Spania. Consiliul Economic şi Social din România a fost 

reprezentat de Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii publice. 

Tema centrală a reuniunii "Viitorul dialogului social. Activitatea CES desfăşurată într-un cadru 

mult mai divers şi mai polarizat" a oferit ample oportunităţi pentru împărtăşirea experienţelor 

fiecărei ţări participante. În cadrul reuniunii secretarilor generali, au fost discutate provocările cu 

care se confruntă CES-urile în diferite ţări şi modul în care acestea ar putea fi contracarate. 

Ordinea de zi s-a concentrat pe provocările pe care criza economică le generează şi pe ceea ce 

înseamnă acest lucru pentru funcţionarea de zi cu zi a CES. Contribuţia CES România, care a 

fost apreciată de către participanţi, s-a axat pe schimbările recente referitoare la cadrul legislativ 

al dialogului social din ţara noastră şi, implicit, la locul pe care îl ocupă instituţia noastră în acest 

context.  

 Reuniunea anuală a reţelei de cooperare CESlink, a fost găzduită de CESE, la sediul său din 

Bruxelles, în perioada 20-21 iunie. Din partea instituţiei noastre a participat doamna Monica 

Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii publice.  

Tema principală a reuniunii s-a axat pe rezultatele sondajelor conduse de CESE, între decembrie 

2010 şi aprilie 2011. Sondajele, realizate în rândul secretarilor generali ai consiliilor economice 

şi sociale şi a celor ai  instituţiilor similare din Uniunea Europeană, au vizat cunoaşterea opiniilor 

cu privire la CESlink şi la modul în care acesta  serveşte cel mai bine necesităţilor consiliilor 

economice şi sociale naţionale. 
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 Cea de a 12-a Reuniune Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor 

Similare şi Adunarea Generală a AICESIS, Roma, Italia, 21-23 iulie. Din partea CES România a 

participat o delegaţie compusă din domnul Florian Costache - preşedinte, domnul Dragoş 

Mihalache - vicepreşedinte,  şi doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii 

internaţionale şi relaţii publice. Delegaţia a fost însoţită de un reprezentant al Ambasadei 

României la Roma.  

Cu acest prilej au fost organizate mai multe evenimente: Adunarea Generală şi cele două consilii 

de administraţie AICESIS tradiţionale (vechea şi noua componenţă), ceremonia AICESIS de 

decernare a Premiilor OMD 2010, o masă rotundă internaţională cu participarea unor 

personalităţi de înalt nivel internaţional asupra temei principale de lucru a AICESIS pentru 

perioada 2009-2011: "Rolul CES în noua guvernanţă globală economică, socială şi de mediu." În 

cadrul Adunării Generale, CES România a primit un loc în Consiliul de Administraţie al acestei 

asociaţii 

În ziua de 23 iulie, a avut loc şi Adunarea Generală a Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale 

şi Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor membre ale Francofoniei (UCESIF). În cadrul 

acestei reuniuni s-a reînnoit Biroul UCESIF, preşedintele CES din Benin, domnul Nicolas 

Adagbe, preluând preşedinţia uniunii. Preşedintele CES România, domnul Florian Costache, şi-a 

menţinut funcţia de vicepreşedinte al UCESIF. 

 Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor – generali ai CES-urilor europene şi cei ai 

CESE, Haga, Olanda, 9-10 noiembrie. Din partea CES România a participat domnul Marin 

Suliman, secretar general.  

Tema principală a reuniunii a fost Angajarea tinerei generaţii: viitorul CES-urilor. În cadrul 

reuniunii au fost dezbătute problemele cu care se confruntă CES-urile şi s-au mai discutat 

modalităţile prin care acestea ar putea să fie rezolvate, ce înseamnă efectul acestor provocări 

pentru funcţionarea zilnică, compoziţia CES-urilor şi conţinutul rapoartelor lor consultative. 

 Cea de a 6-a reuniune a Comitetului director „Europa 2020”, organizat la sediul 

Comitetului Economic şi Social European, Bruxelles, în ziua de 24 noiembrie. Din partea 

instituţiei noastre a participat doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii 

internaţionale şi relaţii publice.  

Având în vedere rolul consolidat al recomandărilor specifice de ţară în semestrul european şi 

aprobarea lor de către Consiliul European, la 24 iunie 2011, consultările cu privire la programele 

de reformă elaborate în statele membre au fost de o importanţă deosebită.  
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 Cea de-a 5-a ediţie a Seminarului mass-media al societăţii civile, Cracovia, Polonia, 24-25 

noiembrie. Din partea instituţiei noastre a participat doamna Mirela Ghişa, expert documentare, 

Direcţia relaţii internaţionale şi relaţii publice. Tema acestui seminar a fost  Libertatea presei în 

UE şi în ţările învecinate. 

Seminarul a fost structurat pe trei secţiuni şi au fost abordate aspecte privind tiparele de 

clientelism politic şi de afaceri în mass-media, serviciul public de radiodifuziune în era digitală, 

presa din domeniul social în slujba democraţiei. Au susţinut intervenţii reprezentanţii Belgiei, 

Poloniei, Ucrainei, Armeniei, Angliei, Irlandei, Spaniei. 

 Reuniunea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice 

şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS), Aman, a avut loc la sediul Consiliului Economic şi 

Social din Iordania, în zilele de 4 şi 5 decembrie. Din partea instituţiei noastre au participat la 

această reuniune domnul Florian Costache, preşedinte, domnul Dragoş Mihalache, 

vicepreşedinte, precum şi doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi 

relaţii publice.  

În cadrul acestei reuniuni, Consiliul Economic şi Social din România a propus, prin vocea 

preşedintelui său, constituirea unui Consiliu Mondial de Afaceri (CMA) care să reunească 

grupuri industriale şi de afaceri, componente ale consiliilor membre ale AICESIS. Această 

propunere a fost susţinută, în principiu, de preşedintele AICESIS,  domnul Mohamed Seghir 

Babes, preşedintele Consiliului Naţional Economic şi Social (CNES) din Algeria, precum şi de 

consiliile din China, Rusia, Italia şi va fi supusă aprobării în cadrul Adunării Generale a 

AICESIS care va avea loc la Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 14 -15 iunie 2012.  

Obiectivul primordial al acestui organism este recăpătarea încrederii în mediul de afaceri. 

Oameni de afaceri din întreaga lume ar avea ocazia să se întâlnească, să găsească noi oportunităţi 

de afaceri, să aibă acces la baza de date a CMA, să împărtăşească experienţe şi să găsească 

soluţii pentru ieşirea din actuala criză. 

Luând în considerare obiectivele AICESIS pe termen scurt şi mediu, CES România consideră că,  

prin găsirea unor soluţii optime, se va consolida dialogul social tripartit şi se vor intensifica 

relaţiile dintre organizaţiile constitutive (CES-urile naţionale), ceea ce va oferi, în mod evident, 

posibilitatea reducerii şomajului în rândul tinerilor şi găsirea unor soluţii pentru egalitatea de 

şanse pentru femei.  

 Reuniunea Biroului Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare ale 

Statelor şi Guvernelor membre ale Francofoniei (UCESIF), Rabat, Maroc,  12 decembrie. 
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La această reuniune au participat reprezentanţi ai consiliilor din Benin, Mali, Maroc, Franţa, 

precum şi un reprezentant al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF). Din partea 

instituţiei noastre a participat doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii 

internaţionale şi relaţii publice.  

În cadrul acestei reuniuni au fost abordate mai multe aspecte, cum ar fi: foaia de parcurs pentru 

anul 2012, situaţia cotizaţiilor, prezentarea de către OIF a politicii parteneriale cu reţelele 

francofone în vederea lansării cooperării cu UCESIF, situaţia demersurilor pentru atragerea de 

noi membri. 

 

4.4 Participarea Consiliului Economic şi Social la evenimente internaţionale care au avut loc 

în ţară 

 Masa rotundă din seria Politicile României  „Linii directoare pentru o nouă politică 

industrială în România”, Institutul European din România, 28 aprilie. Evenimentul şi-a propus 

să aducă în atenţia publicului rezultatele studiului „Potenţialul competitiv a creşterii economice: 

linii directoare pentru o nouă politică industrială în România”, realizat în cadrul proiectului 

SPOS 2010. Grupul de participanţi a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi 

locale, ai mediului academic şi de cercetare, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai 

societăţii civile, mass-media etc. La acest eveniment a participat dna Eugenia Lepădatu, expert în 

cadrul Serviciului Avizare. 

 Tratatul de la Lisabona: implicaţii asupra instituţiilor şi politicilor româneşti. Institutul 

European din România, Institutul European din România, 18 mai, la care a participat dna 

Eugenia Lepădatu, expert în cadrul Serviciului Avizare. Punctul de plecare al discuţiilor l-a 

reprezentat concluziile studiului cu acelaşi titlu realizat în cadrul proiectului IER Strategy and 

Policy Studies - SPOS 2010. Studiul „Tratatul de la Lisabona implicaţii asupra instituţiilor şi 

politicilor româneşti” a fost realizat în perioada mai-decembrie 2010. 

În planul politicilor interne româneşti, autorii recomandă: adaptarea şi pe mai departe a 

legislaţiei, instituţiilor şi politicilor naţionale la modul de funcţionare al Uniunii Europene;  

acordarea unei atenţii speciale implicaţiilor pe care le are obligativitatea juridică a respectării 

prevederilor Cartei, dar şi cele derivate din „constituţionalizarea” modelului social European 

asupra ansamblului drepturilor cetăţeneşti, dar, mai ales, asupra instituţiilor statului român; 

creşterea rolului mass-mediei naţionale, regionale şi locale, a societăţii civile, precum şi a 
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comunităţilor de practică în domeniul afacerilor europene în scopul cunoaşterii şi aplicării 

politicilor. 

 Audierea cu tema Actul privind piaţa unică – este momentul să trecem la fapte! 

Priorităţile societăţii civile organizate din România, organizată de Observatorul Pieţei Unice din 

cadrul Comitetului Economic şi Social European, la hotel Novotel, Bucureşti, 12 septembrie. Din 

partea Secretariatului Tehnic au participat doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii 

internaţionale şi relaţii publice, doamna Eugenia Lepădatu şi domnul Mircea Hamza, experţi. 

Domnul Florian Costache, preşedinte al CES România, a susţinut discursul inaugural. 

 

4.5 Evenimente internaţionale organizate de CES la sediul său 

 În perioada 5-7 mai 2011, o delegaţie a Consiliului Naţional al Economiei şi Muncii – 

CNEL - Italia, condusă de domnul Antonio Marzano, preşedinte al CNEL şi preşedinte al 

AICESIS (Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare), a 

efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia instituţiei noastre. Această vizită a avut ca scop 

principal semnarea unui protocol de cooperare bilaterală menit să consolideze bunele relaţii 

existente deja între cele două instituţii.  

 În ziua de 6 octombrie 2011, o delegaţie a Comitetului Economic şi Social European 

(CESE), condusă de domnul Staffan Nilsson, preşedinte al CESE, a participat la şedinţa de Plen 

a instituţiei noastre. 

 

 

5. ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMARE 

 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Biroul de relaţii publice şi informare a pus săptămânal la 

dispoziţia membrilor plenului CES reviste ale presei cuprinzând principalele evenimente politice, 

economice şi sociale. Referitor la obligaţia biroului de a face monitorizarea activităţii membrilor 

CES reflectata în presă, dată fiind activitatea publică redusă a sindicatelor şi a patronatelor, 

această monitorizare a cuprins mai puţine evenimente. Trebuie menţionat faptul că, atât revista 

presei, cât şi monitorizarea apariţiilor în presă, au făcut referire la presa scrisă. Dată fiind 

scăderea dramatică a tirajelor ziarelor şi dispariţia ediţiilor tipărite ale multora şi luând în calcul 

audienţele masive ale televiziunilor de ştiri, se impune trecerea la monitorizarea acestor mijloace 
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de informare în masă. Această măsură presupune alocarea unor resurse umane şi materiale 

suplimentare. 

Biroul de relaţii publice şi informare a răspuns în termenul prevăzut de Legea nr. 544/2001 la 

informaţiile de interes public formulate de persoane fizice şi juridice. De asemenea, a furnizat 

ştiri, imagini statice şi în mişcare pentru site-ul CES, privitoare la activitatea instituţiei şi a 

conducătorilor acesteia. 

 

 

6. ACTIVITATEA DE DOCUMENTARE 

 

În anul 2011, Centrul de documentare CES a continuat colaborarea cu Institutul Naţional de 

Statistică (INS), care a furnizat CD-uri pe teme de comerţ, venituri şi consumuri, preţuri, conturi, 

la care se adaugă buletine statistice lunare, situaţii trimestriale statistice şi anuare statistice. 

Instituţia noastră a beneficiat, de asemenea, de CESE info, publicaţie lunară a Comitetului 

Economic şi Social European, care cuprinde informaţii privind agenda de lucru a instituţiei, 

buletin editat în limba engleză şi franceză. Departamentul juridic a solicitat abonarea pe întreg 

anul a trei publicaţii necesare activităţii curente, şi anume: Revista Română de Dreptul Muncii, 

Curierul Judiciar şi Revista Dreptul.  

Pentru a păstra actualizarea în ceea ce priveşte informaţia de interes pentru instituţie, în anul 

2011 s-au achiziţionat materiale de referinţă necesare activităţii curente (dicţionare de profil). 

Pentru o mai bună depozitare şi utilizare a publicaţiilor existente, fondul de carte şi periodice din 

Centrul de documentare a fost mutat într-un spaţiu destinat exclusiv prelucrării de carte şi 

lecturii, la etajul I al imobilului. 

 

În imediata vecinătate a Centrului de documentare se află Arhiva, căreia i s-a alocat, în 2011, un 

spaţiu corespunzător volumului de materiale predate compartimentului de arhivă de către 

departamentele ST-CES. Spaţiul destinat arhivei a fost dotat cu rafturi metalice şi cu extinctoare, 

în conformitate cu prevederile Arhivelor Naţionale, iar prelucrarea arhivei este în curs, avându-se 

în vedere constituirea unităţilor arhivistice pe ani şi termene de păstrare, conform 

Nomenclatorului arhivistic al documentelor create, aprobat de către Arhivele Naţionale.  
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7. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, ale Normelor 

generale referitoare la exercitarea activităţii de audit public intern în instituţii, aprobate prin 

OMFP nr. 38/2003, a Normelor proprii nr. 1674/2009 de exercitare a auditului public intern în 

cadrul Consiliului Economic şi Social, dar şi în conformitate cu Planul de audit intern pe anul 

2011, Biroul de audit intern din cadrul CES a desfăşurat în anul 2011 misiuni de audit intern, 

cum ar fi: 

- Certificarea Situaţiilor financiare la 31.12.2010; 

- Activitatea IT; 

- Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial 

conform OMFP 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

- Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 în cadrul 

Consiliului Economic şi Social.   

 

În urma auditării, s-au elaborat rapoarte, care cuprind concluzii, constatări şi recomandări 

formulate de auditor. O importanţă deosebită, atât ca fond de timp alocat, dar şi datorită faptului 

că s-a extins la nivelul tuturor compartimentelor cuprinse în organigrama CES, a fost misiunea 

de audit intern privind “Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control 

intern/managerial conform OMFP 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Această misiune a fost inclusă în Planul de audit intern pe anul 2011 în toate instituţiile publice, 

la recomandarea UCAAPI, ca urmare a semnalelor trase de Curtea de Conturi, în urma 

constatărilor şi concluziilor rezultate în cadrul misiunilor efectuate pe parcursul anilor precedenţi 

la nivelul instituţiilor. Coordonarea întregii misiuni a fost asigurată de către UCAAPI. Scopul 

misiunii de audit intern a fost acela de a identifica aspectele de îmbunătăţit şi de a formula 

recomandări care să asigure impulsionarea procesului de elaborare şi/sau dezvoltare a sistemelor 

manageriale de control în sistemul public românesc. În acest sens, obiectivul general al misiunii 

l-a reprezentat identificarea posibilităţilor privind creşterea responsabilităţii ordonatorilor de 

credite în implementarea sistemului de control intern/managerial având la bază standardele 

elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. În Raportul de audit elaborat, în cadrul fiecărui 

obiectiv, sunt prezentate constatările privind aspectele analizate, principalele probleme 

identificate şi recomandări formulate care să asigure îmbunătăţirea procesului de implementare a 

sistemelor de control intern/managerial în cadrul CES. 
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De remarcat este faptul că din evaluarea standardelor de control intern/managerial la nivelul 

compartimentelor Secretariatului Tehnic al CES, până la 30.06.2011, situaţia sintetică a 

rezultatelor autoevaluării a consemnat faptul că, din cele 25 de standarde impuse prin OMF 

946/2005, numai 7 standarde erau implementate, 11 standarde erau parţial implementate, 6 

standarde erau neimplementate, iar un standard neaplicabil, rezultând că la nivelul CES sistemul 

de control intern/managerial este neconform. Acest lucru s-a datorat în special modului 

necorespunzător de constituire şi funcţionare a Comisiei de monitorizare a implementării 

controlului intern managerial la nivelul CES, fapt consemnat şi de UCAAPI în raportul de 

sinteză elaborat ca urmare a rapoartelor depuse de instituţii, şi implicit de CES. Această 

constatare a avut în cele din urmă un impact pozitiv, astfel încât, în perioada imediat următoare, 

prin măsurile luate ca urmare a concluziilor şi recomandărilor formulate de auditorul intern până 

la sfârşitul anului 2011, la cele 7 standarde implementate s-au mai adăugat încă 6 standarde 

implementate integral, CES-ul trecând de la calificativul “neconform”, la calificativul “parţial 

conform”. Unele măsuri au fost luate chiar în timpul misiunii, iar printre acestea cele legate de 

Standardul 1-Etică, integritate, Standardul 3-Competenţă-performanţă, Standardul 5-Delegarea, 

Standardul 8-Planificarea, Standardul 9-Coordonarea, au impus măsuri imediate, astfel încât să 

poată îndeplini criteriile de evaluare cerute de standard, încât acesta să poată fi considerate ca 

implementate 100%. O atenţie deosebită s-a acordat şi se acordă în continuare Standardului 11-

Managementul riscului, având în vedere importanţa standardului în limitarea posibilelor 

consecinţe negative în realizarea obiectivelor. 

 

Analiza şi gestionarea riscurilor conform Procedurii de sistem emisă la nivelul CES reprezintă 

principala măsură de control intern/managerial, şi, în acest sens, prin Decizia nr. 121 din 

14.11.2011 s-a actualizat echipa de gestionare a riscurilor, numindu-se un responsabil cu 

gestionarea riscurilor, în vederea coordonării acestei activităţi. În urma acestei măsuri, progresele 

au fost evidente, pentru că s-au identificat câteva riscuri la nivelul compartimentelor, consemnate 

în cele din urmă în Registrul riscurilor la nivelul CES, pentru a putea fi monitorizate în vederea 

luării unor măsuri de reducere şi eliminare a lor. 

 

S-a elaborat şi un Program de acţiune, structurat pe cele 25 de standarde, care are rolul de a 

puncta acţiunile, responsabilii şi termenele ce se au în vedere pentru creşterea gradului de 

implementare a sistemului de control intern/managerial în cadrul CES. 
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În afara acestor misiuni planificate, Biroul de audit intern a desfăşurat activităţi de consiliere, 

îndrumare şi monitorizare în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, 

dar şi de urmărire a recomandărilor formulate ca urmare a Rapoartelor elaborate în urma auditării 

domeniilor de activitate cuprinse în Planul de audit intern pe 2011. 

 

Pentru transpunerea în practică a recomandărilor cuprinse în Rapoartele elaborate de Biroul de 

audit intern din cadrul CES, s-au elaborat Fişa de urmărire a recomandărilor, actualizate periodic 

în funcţie de progresele înregistrate. 

 

Ca urmare a  Recomandărilor formulate de UCAAPI în Raportul de sinteză transmis cu adresa 

nr. 375295/ 26.04.2012 tuturor instituţiilor publice cuprinse în misiunea de evaluare, printre care 

şi CES, Biroul de audit intern din cadrul CES a elaborat Planul de acţiune în vederea 

implementării recomandărilor, care are rolul stabilirii termenelor, direcţiilor de acţiune şi 

persoanele responsabile pentru implementarea standardelor de control intern managerial, astfel 

încât, pin măsurile luate de management, să se elimine punctele slabe constatate de misiunile de 

auditare. 

 

 

 

8. EXECUŢIA BUGETARĂ 

 

Pentru anul 2011 execuţia bugetară se prezintă astfel:  

        - lei- 

Indicatori Credite iniţiale Credite finale Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 

Cheltuieli curente 

Cheltuieli de personal 

Cheltuieli materiale şi servicii 

Transferuri 

Cheltuieli de capital 

Plăţi efectuate în anii precedenţi         

2.466.000 

2.424.000 

1.962.000 

455.000 

7.000 

42.000 

                        0 

2.736.000 

2.694.000 

1.882.000 

799.000 

13.000 

42.000 

                      0 

2.585.733 

2.548.749 

1.788.365 

747.384 

13.000 

41.813 

-4.829 
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Ponderea cheltuielilor de personal, de 69 % în 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 Consiliului, mai sunt indemnizaţi 45 membri ai Plenului 

şi 54 membri ai comisiilor de specialitate).  

La articolul cheltuieli materiale şi servicii, ponderea o deţin cheltuielile telefonice-internet, cele 

cu energia electrică şi cele legate de întreţinerea sediului.         

Active fixe corporale 

În anul 2011 au existat prevederi pentru achiziţia de active corporale. Situaţia analitică a acestora 

se prezintă astfel: 

________________________________________________________________                             

Grupa                    Sold       Intrări       Sold        Amortizare  Amortizare Valoare 

                              iniţial                      final        iniţiala           finală         rămasă 

Echip.ap.mijl.tran 715.697  60.679   776.376       705.491     708.129     68.247 

Mobilier, birotică  207.615           0    207.615      200.449      202.624       4.991    

TOTAL                923.312   60.679   983.991       905.940     910.753     73.238 

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 este 

următoarea:_____________________________________________________________ 

Stocuri                     Sold iniţial            Intrări                  Ieşiri                  Sold final 

Combustibili                     43                 8.119                  7.937                       225  

Alte.mat.consum.         3.687               53.893                -3.697                   61.277 

Ob.inv.în magazie        3.689                 0                        7.086                     3.689 

Ob.de inv.în fol.         99.655               26.588                                            126.243 

TOTAL                     107.074               88.600               11.326                 191.434         

Contravaloarea concediilor medicale de recuperat de la FNUASS evidenţiată în contul 4317 este 

suma negativă de 24.314 lei. 



Raport de activitate 2011 
 

 32 
 

 

Datorii 

Datoriile înregistrate la sfârşitul anului 2011, în sumă de 128.099 lei, reprezintă: 

 - salarii şi contribuţiile aferente pentru luna decembrie ................ 102.631 lei 

 - datorii la buget (impozit salarii decembrie ).................................  13.913 lei 

 - garanţii şi indemnizaţii depuse .....................................................    3.492 lei 

 - furnizori prestări servicii decembrie ..............................................  8.063 lei  

         

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 

nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 
 
 

*   * 
* 



ANEXA NR. 1 
 
 

AVIZE EMISE DE PLEN ÎN 2011 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul proiectului 

Data 
dezbaterii 

în Plen  

 
Tipul avizului/ 

Puncte de 
vedere 

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului 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 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 
de noroc aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009 

17.02 Favorabil 

2. Propunere legislativa de completare a art. 12 din 
Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii (b 30/7.02.2011) 

17.02 Favorabil 

3. Propunere legislativa privind contractarea serviciilor 
sociale (b 825/22.12.2010) 

17.02 Negativ cu 
motivare 

4. Proiect de Lege privind unele măsuri speciale 
necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011 

24.03 Favorabil 

5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

24.03 Favorabil 

6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 
153/09.03.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare (b 
121/1.03.2011) 

24.03 Puncte de 
vedere 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 132/2.03.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

9. Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(b99/23.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(b97/23.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (b95/24.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
(b86/23.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 
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13. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în 
domeniul asigurării unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii (b83/23.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

14. Propunere legislativă privind reproducerea umană 
asistată medical (b78/22.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

15. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 
63/16.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

16. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 
61/16.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

17. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 133/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (b 62/16.02.2011) 

24.03 Puncte de 
vedere 

18. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 
36/09.02.2011) 

24.03 Puncte de 
vedere 

19. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor 
minerale ale României (b 33/08.02.2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

20. Propunere legislativă pentru completarea art. 127 din 
Legea învăţământului nr. 84/1995 (plx 47/2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

21. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor  din 
România (plx 46/2011) 

24.03 Favorabil 

22. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 
1/2011 privind educaţia naţională (plx 45/2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

23. Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea art. 74, art. 75, art. 76 din Legea nr. 
84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea 
învăţământului (plx 44/2011) 

24.03 Negativ cu 
motivare 

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 54 din 24/01/2003 a 
sindicatelor (b 157/17.03.2011) 

31.03 Negativ cu 
motivare 

25. Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor sociale (b 154/09.03.2011) 

31.03 Negativ cu 
motivare 

26. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 
1/2011 privind educaţia naţională (plx 99/09.03.2011)

31.03 Favorabil 

27. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 
1/2011 privind educaţia naţională (plx 
118/21.03.2011) 

31.03 Negativ cu 
motivare 

28. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea comitetului european de întreprindere, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

31.03 Favorabil 
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29. Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 

31.03 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

30. Propunere legislativă pentru modificarea art. 259 din 
Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii (b197/1.04.2011) 

28.04 Negativ cu 
motivare 

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997, privind 
cantinele de ajutor social (b 171/23.03.2011) 

28.04 Negativ cu 
motivare 

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 205/07.04.2011) 

28.04 Negativ cu 
motivare 

33. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 
207/07.04.2011) 

28.04 Negativ cu 
motivare 

34. Propunere legislativă privind unele măsuri în 
domeniul asigurării unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011) 

28.04 Puncte de 
vedere 

35. Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 
1/2011 privind educaţia naţională (plx 67/2.03.2011) 

28.04 Negativ cu 
motivare 

36. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 
1/2011 privind educaţia naţională (plx 172/6.04.2011)

28.04 Puncte de 
vedere 

37. Proiect de Lege privind registratorii comerciali şi 
activitatea de înregistrare în registrul comerţului, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative cu 
incidenţă asupra activităţii de înregistrare în registrul 
comerţului 

28.04 Favorabil 

38. Proiect de Lege a asistenţei sociale 28.04 Favorabil 
39. Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x 
209/2.05.2011) 

12.05 Negativ cu 
motivare 

40. Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei 
extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (b 
209/07.04.2011) 

12.05 Negativ cu 
motivare 

41. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi 
ale personalului diplomatic şi consular (b 
217/12.04.2011) 

12.05 Negativ cu 
motivare 

42. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 
229/20.04.2011) 

12.05 Negativ cu 
motivare 

43. Proiect de Hotărâre de Guvern privind condiţiile de 
funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară 

12.05 Favorabil 

44. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
nr. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 224/14.04.2011)   

12.05 Negativ cu 
motivare 

45. Propunere legislativa pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională (plx 239/9.05.2011) 

19.05 Negativ cu 
motivare 
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46. Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 
Actului adiţional pe anul 2011 la Contractul de 
activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate 
“C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2008 - 2011 

19.05 Favorabil 

47. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (b 
275/10.05.2011) 

26.05 Nefavorabil 

48. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 262/03.05.2011) 

26.05 Nefavorabil 

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

26.05 Favorabil 

50. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029/2008 
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor 

26.05 Favorabil 

51. Proiect de Lege - Legea serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-
teritoriale 

26.05 Favorabil 

52. Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 297/18.05.2011) 

2.06 Nefavorabil 

53. Proiect de Lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 

2.06 Favorabil 

54. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale 

2.06 Favorabil 

55. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea 
accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 
1.000 ţigarete 

16.06 Favorabil 

56. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea 
Condiţiilor de închiriere de către Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi 
din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum 
şi de gestionare a acestora 

16.06 Favorabil 

57. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă (b 
316/25.05.2011) 

16.06 Nefavorabil 

58. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului  
privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor 
locale de referinţă pentru energia termică furnizată 
populaţiei prin sisteme centralizate. 

21.06 Favorabil 

59. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al 
art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (b 
341/7.06.2011) 

23.06 Nefavorabil 
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60. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
annual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2010 

30.06 Favorabil 

61. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general annual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010 

30.06 Favorabil 

62. Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 
bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului 
de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 
2010 

30.06 Favorabil 

63. Propunere legislativă privind completarea art. 289 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011(plx 
451/27.06.2011) 

30.06 Nefavorabil 

64. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
actelor adiţionale pe anul 2011 la Contractele de 
servicii publice în transportul feroviar de călători 
pentru perioada 2008 – 2011 

14.07 Puncte de 
vedere 

65. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind procedura de analiză 
de risc în vederea verificării fiscale prealabile a 
persoanelor fizice 

14.07 Favorabil 

66. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în 
coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri 
colective în anul 2011, precum şi numărul de salariaţi 
ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia 
de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării 
unor societăţi naţionale, regii autonome, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar 
de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare      

21.07 Favorabil 

67. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011   

4.08 Favorabil 

68. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

4.08 Favorabil 

69. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 
75/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
cazierului fiscal 

4.08 Favorabil cu 
propunere de 
modificare 
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70. Proiect de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă 

11.08 Favorabil 

71. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului 
de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii procesual penale 

11.08 Favorabil 

72. Proiect de  Lege  privind executarea pedepselor, 
măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, 
neprivative de libertate   

11.08 Favorabil 

73. Proiect de  Lege  privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal     

11.08 Favorabil 

74. Proiect de Lege  privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de probaţiune 

11.08 Favorabil 

75. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” – S.A. 
prin vânzarea unui pachet reprezentând 20% din 
capitalul social şi a mandatului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea 
acesteia   

1.09 Favorabil cu 
observaţii 

76. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Programul 
guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de 
solidaritate"   

1.09 Favorabil 

77. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind abrogarea şi 
modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării 

1.09 Favorabil 

78. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
normelor metodologice pentru evaluarea şi 
clasificarea în vederea certificării  unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul naţional de cercetare – 
dezvoltare 

1.09 Favorabil 

79. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de 
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, 
republicată 

1.09 Favorabil 

80. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind 
organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a 
Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, precum 
şi a altor acte normative incidente în vederea 
realizării unor corelări 

1.09 Favorabil 

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

1.09 Favorabil 

82. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor 

1.09 Favorabil 
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83. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 29/2011 
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 

1.09 Favorabil 

84. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor, republicată 

1.09 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

85. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 

1.09 Favorabil 

86. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 
abrogarea şi modificarea unor acte normative 

1.09 Favorabil 

87. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare 

1.09 Favorabil 

 
 
 

88. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 
modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale 

17.11 
(transmitere 

adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
89. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 
17.11 

(transmitere 
adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
90. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2011 

17.11 
(transmitere 

adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
91. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 
17.11 

(transmitere 
adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 



 8

92. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012 

17.11 
(transmitere 

adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
93. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 17.11 

(transmitere 
adresă în 
data de 
24.11) 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 

vedere: puncte 
de vedere 

(guvern: favorabil, 
patronate: favorabil 

cu propuneri) 

94. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 
modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului 

24.11 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
95. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b 
592/09.11.2011) 

24.11 
 

Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Nefavorabil cu 
motivare 

96. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 
635/23.11.2011) 

8.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Nefavorabil cu 
motivare 

97. Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi 
fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru 
mamele sau, după caz, persoanele care au în 
întreţinere doi sau mai mulţi copii minori (b 
619/22.11.2011) 

8.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Nefavorabil cu 
motivare 
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98. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind completarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind 
aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea sau în coordonarea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care 
se efectuează concedieri colective în anul 2011 şi 
care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
regii autonome, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 

8.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 

99. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice 

8.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
100. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
101. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
102. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
103. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea 

numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate 
străinilor în anul 2012 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
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104. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea 
prevederilor art. I punctul 37 precum şi ale art. II din 
Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1425/2006 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 

105. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea 
şi completarea HG nr. 246/2007 privind metodologia 
de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de 
muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi 
completările ulterioare 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
106. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea 

procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în 
condiţii speciale 

15.12 Şedinţă 
nestatutară a 

Plenului – 
puncte de 
vedere: 

Favorabil 
 



ANEXA NR. 2 

 

 

 

PLENUL CES 

În anul 2011, Plenul a funcţionat în următoarea componenţă: 

 Membri numiţi de Guvern: 

1. Alexandru NAZARE  M.F.P., înlocuit de Dan Tudor LAZĂR – 

M.F.P., prin Hotărârea Guvernului nr. 

1285/2010, Hotărârea Plenului nr. 

368/17.02.2011 

2. Alina Mihaela BICA   M.J. 

3. Barna TANCZOS   M.A.D.R. 

4. Constantin Claudiu STAFIE  M.E.C.M.A. 

5. Constantin ZORILĂ   S.G.G. 

6. Cristian Anton IRIMIE   M.S. 

7. Cynthia Carmen CURT Consilier de Stat, Aparatul propriu de lucru 

al primului–ministru, retrasă din data de 

1.10.2011 

8. Eusebiu PISTRU   M.T.I. 

9. Gheorghe EMACU   M.A.I. 

10. Ion GHIZDEANU   C.N.P. 

11. Irinel CRISTU M.E.C.M.A., înlocuită de Borbely 

KAROLY –  M.E.C.M.A., prin Hotărârea 

Guvernului nr. 858/18.08.2010, Hotărârea 

Plenului nr. 385/28.04.2011 

12. Marin ANTON   M.M.P. 

13. Marius Constantin FECIORU M.C.S.I. 

14. Oana Iulia Adriana BADEA M.E.C.T.S. 

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



 

 Membri numiţi de confederaţiile patronale : 

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

2. Cezar Ioan CORÂCI U.G.I.R.-1903, înlocuit de Constantin 

VASILESCU - U.G.I.R.-1903, prin adresă 

nr. 58/19.05.2011 emisă de U.G.I.R.-1903,  

Hotărârea Plenului nr.399/26.05.2011 

3. Constel OLTEANU   U.N.P.C.P.R. 

4. Dragoş MIHALACHE  C.P.I.S.C. 

5. Florian COSTACHE  P.N.R. 

6. Florin JIANU    C.N.I.P.M.M.R. 

7. Gabriel CEACALOPOL  Co.N.P.R. 

8. Gheorghe LEMNARU  U.N.P.R. 

9. Ioan PIŢURESCU   C.N.I.P.M.M.R. 

10. Ion ANGHEL   C.N.P.R. 

11. Ion STĂNCIULESCU  C.N.P.R. 

12. Nicolae CHIRILĂ   C.P.I.S.C. 

13. Ştefan RĂDEANU   U.G.I.R. 

14. Ştefan VARFALVI U.G.I.R., până la data de 1.10.2010 (demisie 

CES cu nr.2355/30.09.2010) 

15. Virgil POPA CONPIROM, înlocuit de Constantin 

DUMITRU prin adresa nr. 488/3.11.2010 

emisă de CONPIROM, Hotărârea Plenului 

nr. 370/17.02.2011 

 

 Membri numiţi de confederaţiile sindicate: 

1. Adolf MUREŞAN   B.N.S. 

2. Adrian BÎREA   C.N.S.L.R.- FRĂŢIA 



3. Alexandru POROŞNICU  B.N.S. 

4. Anghel MARIAN   C.N.S.L.R.- FRĂŢIA 

5. Bogdan Iulian HOSSU C.N.S. „Cartel ALFA”, înlocuit de Marin 

GRUIA - C.N.S. „Cartel ALFA”, prin 

adresa nr. 1532/2.08.2011  emisă de C.N.S. 

„Cartel ALFA”, Hotărârea Plenului nr. 

407/01.09.2011 

6. Dănuţ CHELARU B.N.S., înlocuit  de Ştefan TEOROC – 

B.N.S prin adresă nr. 2484/13.10.2010 

emisă de B.N.S, Hotărârea Plenului nr. 

384/28.04.2011 

7. Doru PUIU    C.N.S. „Cartel ALFA” 

8. Iacob BACIU    C.S.D.R. 

9. Ion ALBU    C.S.N.„MERIDIAN” 

10. Ion SAMOILĂ   C.N.S.L.R.-FRĂŢIA 

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

12. Mercedes Ramona VELEANU C.N.S. „Cartel ALFA” 

13. Nicolae CREŢU   C.S.D.R. 

14. Radu Maximilian MINEA  C.S.D.R. 

15. Romulus NIŢĂ   C.N.S. „Cartel ALFA” 

 

 

 

 



ANEXA NR. 3 

BIROUL EXECUTIV 

În 2011 Biroul Executiv a funcţionat în următoarea componenţă: 

 Florian COSTACHE, P.N.R. – Preşedinte; 

 Mercedes Ramona VELEANU, C.N.S. „Cartel ALFA” – Vicepreşedinte; 

 Valentin MOCANU, M.M.F.P.S. – Vicepreşedinte CES; 

 Ion GHIZDEANU, C.N.P.; 

 Alexandru NAZARE, M.F.P., înlocuit de Constantin ZORILĂ (S.G.G.) prin Hotărârea 

Plenului nr. 381/24.03.2011; 

 Radu Maximilian MINEA, C.S.D.R.; 

 Gheorghe LEMNARU, U.N.P.R.; 

 Dragoş MIHALACHE, C.P.I.S.C., numit Vicepreşedinte CES. prin Hotărârea Plenului 

nr. 393/19.05.2011; 

 Ion SAMOILĂ, numit prin adresă C.N.S.L.R.-FRĂŢIA nr. 413/2010, Hotărârea 

Plenului nr. 369/11.02.2011; 

Prin Hotărârea Plenului nr. 381/24.03.2011 partea patronală şi-a numit membrii în Biroul 

Executiv al CES, în persoana următorilor: 

 Florian COSTACHE, P.N.R. – Preşedinte; 

 Gheorghe LEMNARU, U.N.P.R.; 

 Dragoş MIHALACHE, C.P.I.S.C.; 

Prin Hotărârea Plenului nr. 381/24.03.2011 partea guvernamentală şi-a numit membrii în Biroul 

Executiv al CES, în persoana următorilor: 

 Valentin MOCANU, M.M.F.P.S. - Vicepreşedinte CES 

 Ion GHIZDEANU, C.N.P.; 

 Alexandru NAZARE, M.F.P.; 



Prin Hotărârea Plenului nr. 381/24.03.2011 partea sindicală şi-a numit membrii în Biroul 

Executiv al CES, în persoana următorilor: 

 Mercedes Ramona VELEANU, C.N.S. „Cartel ALFA” - Vicepreşedinte CES; 

 Radu Maximilian MINEA, C.S.D.R.; 

 Ion SAMOILĂ (C.N.S.L.R. FRĂŢIA) 

Prin Hotărârea Plenului nr. 397/26.05.2011 Biroul Executiv a fost stabilită următoarea 

componenţă: 

 Florian COSTACHE, P.N.R. – Preşedinte; 

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

 Dragoş MIHALACHE, C.P.I.S.C. - Vicepreşedinte; 

 Mercedes Ramona VELEANU, C.N.S. „Cartel ALFA” - Vicepreşedinte CES; 

 Gheorghe LEMNARU, U.N.P.R.; 

 Radu Maximilian MINEA, C.S.D.R.; 

 Constantin ZORILĂ, S.G.G.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 4 
 
 

 
COMISIILE DE SPECIALITATE permanente sunt următoarele: 

 Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale 

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME INSTITUŢIA / 

CONFEDERAŢIA 

OBSERVAŢII 

1.  Roxana MIHĂESCU M.T.I.  

2.  Ioan BREZEANU M.E.C.M.A.  

3.  Petre MARIN M.A.P.A.M.  

4.  Petru DANDEA C.N.S. Cartel ALFA  

5.  Gheorghe GRECU C.S.D.R.  

6.  Monica Matei 

MUNTEANU 

C.N.P.R.  

7.  Florin MATEESCU P.N.R.  

8.  Marian VOINEA CONPIROM  

 

 Comisia pentru privatizarea agenţilor economici 

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME 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 George STROESCU C.N.P.R.  

6. Dan MITREA C.N.S.L.R. FRĂŢIA  

7. Dragoş FRUMOSU C.S.D.R.  

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

9. Ştefan VARFALVI U.G.I.R.  

 



 

 Comisia  pentru relaţii de muncă şi politică salarială 

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME INSTITUŢIA / 

CONFEDERAŢIA 

OBSERVAŢII 

1.  Ion MIHALCEA M.M.F.P.S.  

2.  Maria TORCEANU M.F.P.  

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

4.  Ion DEDU Co.N.P.R  

5.  Aurica SERENY CONPIROM  

6.  Sorin Petru DANDEA C.N.S.Cartel 

,,ALFA” 

 

7.  Mihai DIMOFTE C.S.N. MERIDIAN  

8.  Ionel SOCACIU B.N.S.  

9.  Florin STAMATE M.M.F.P.S.  

SUPLEANŢI INDEMNIZAŢI 

1.  Radu PRAHOVEANU C.N.P.R.  

 

 Comisia pentru protecţie socială şi ocrotirea sănătăţii 

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME INSTITUŢIA / 

CONFEDERAŢIA 

OBSERVAŢII 

1.  Mihaela GRECU M.M.F.P.S.  

2.  Mihaela Carmen BARDOŞ M.S.  

3.  Adrian COJOCARU C.N.S. Cartel ALFA  

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

5.  Sabin RUSU C.S.D.R.  

6.  Eduard DOBRE U.G.I.R.  

7.  Dan BADEA Co.N.P.R  

8.  Cătălin ALBU P.N.R.  

SUPLEANŢI INDEMNIZAŢI 

1. Anca MĂRGINEAN CONPIROM  



 

Gabriel CHIFU (B.N.S.), observator, adresă B.N.S. nr.777/24.03.2011, Hotărârea 

Plenului nr. 383/24.03.2011.  

 

 Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură    

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME INSTITUŢIA / 

CONFEDERAŢIA 

OBSERVAŢII 

1. Maria Cornelia BECIC, 

înlocuită de Simion Severel  

HANCESCU 

C.S.D.R. 

 

Adresa C.S.D.R. 

nr. 344/28.03.2011, 

Hotărârea Plenului 

nr.386/28.04.2011 

2. Gheorghe ASĂNICĂ M.E.C.T.S.  

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

4. Gheorghe ISVORANU C.N.S.L.R. - 

FRĂŢIA 

 

5. Cristian ŞOFRON B.N.S.  

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

7. Ion STĂNCIULESCU C.N.P.R.  

8. Dan ANGHELESCU P.N.R.  

 

 Comisia pentru politici monetare, fiscale financiare şi de venituri 

Nr. 

crt. 

PRENUME - NUME INSTITUŢIA / 

CONFEDERAŢIA 

OBSERVAŢII 

1. Marin Corina MIHAELA  M.F.P.  

2. Ioana Cristina BURCEA M.F.P.  

3. Daniel MARINESCU M.A.I.  

4. Dumitru VIERU, înlocuit 

de Octavia IONESCU 

C.N.I.P.M.M.R. 

 

Adresa 

C.N.I.P.M.M.R. 

nr.515/23.02.2011, 

Hotărârea Plenului 



nr.382/24.03.2011 

5. Liviu MANDLER CONPIROM  

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

7. Gheorghe Sora C.N.S. Cartel 

„ALFA” 

 

8. Steluţa ENACHE, înlocuită 

de Carmen STĂNESCU 

B.N.S. 

 

Adresa B.N.S. 

nr.1393/13.10.2010, 

Hotărârea Plenului 

 nr. 371/17.02.2011 

9. Maria GHIMPĂU C.S.N. MERIDIAN  

 

 



 
ANEXA NR. 5 

 
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL                                  APROBAT,   
                                                                  Ordonator principal de credite, 

 
ORGANIGRAMA SECRETARIATULUI TEHNIC AL                                 

                                                                                   CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL                                                       Total posturi: 35                  
PE ANUL 2011 

                                    Total posturi finantate: 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* asigurat din angajatii CES 
* 3 posturi de Director 
* 2 posturi de Sef Serviciu 

Biroul 
Audit 
Public 
Intern 

1 

Biroul 
Buget 

Finante 
Ad-tiv.

4 

Biroul 
Contab. 
Salariz.

2 
 

Biroul 
Relaţii 

Internaţ. 
si Docu-
mentare

4

Biroul 
Relaţii 
Publice 
si Infor- 

mare 
2

Biroul 
Resurse 
Umane 

1 
 

Direcţia  
Avizare 

1 

Serviciul 
Avizare

 
1 / 10 

 

Serviciul 
Juridic

 
1 / 3 

 

Direcţia Buget Finanţe 
Administrativ si 
Achizitii Publice 

1 

Direcţia Relatii 
Internaţionale si 
Relatii Publice 

1 

Secretar general 
1 

Biroul 
Infor-
matica

2 

Achizi 
tii 

publice
*



 
 

 

 1 
 

 

ANEXA NR. 6 

 

1. COMISIA PENTRU RESTRUCTURAREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 16 şedinţe (toate statutare), a analizat şi avizat un număr de 23 proiecte de acte normative (10 proiecte de 

lege, 3 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 4 propuneri legislative, 6 proiecte de hotărâre de guvern). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în 

tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 1. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale 

Nr. 
crt. 

Data 
dezbaterii în 
comisia de 
specialitate 

 
Titlul proiectului 

Avizul emis de CES  
Observaţii Tip aviz 

comisie 
Tip aviz 

 Plen 
Data 

emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
1. 5.01.2011 Proiect de Lege pentru modificarea ;I 

completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 

Favorabil - -  

2. 5.01.2011 Propunere legislativă privind 
transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu – Siseşti” – Institutul 
Naţional de Cercetare –Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov în domeniul public al 
Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, judeţul 

Favorabil - -  
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Braşov(b 799/16.12.2010)  
3. 23.02.2011 Propunere legislativă privind 

exploatarea resurselor minerale ale 
României (b 33/08.02.2011) 

Negativ Negativ 25.03.2011  

4. 1.03.2011 Proiect de Lege privind unele măsuri 
speciale necesare pentru încadrarea în 
bugetul aprobat Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe anul 
2011 

Favorabil Favorabil 25.03.2011  

5. 27.04.2011 Proiect de Lege privind registratorii 
comerciali şi activitatea de 
înregistrare în registrul comerţului, 
precum şi pentru modificarea unor 
acte normative cu incidenţă asupra 
activităţii de înregistrare în registrul 
comerţului 

Favorabil Favorabil 28.04.2011  

6. 17.05.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern privind 
aprobarea Actului adiţional pe anul 
2011 la Contractul de activitate al 
Companiei Naţionale de Căi ferate 
C.F.R.,, - S.A. pentru perioada 2008- 
2010 

Favorabil Favorabil  19.05.2011  

7. 24.05.2011 Proiect de Lege - Legea serviciului de 
administrare a domeniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-
teritoriale 

Favorabil Favorabil l  26.05.2011  

8. 1.06.2011 Proiect de Lege privind statutul 
personalului de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 

Favorabil Favorabil 3.06.2011  

9. 9.06.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru Favorabil Favorabil 16.06.2011  
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aprobarea Condiţiilor de închiriere de 
către Compania Naţională de Căi 
Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din 
infrastructura feroviară 
neinteroperabilă, precum şi de 
gestionare a acestora 

10. 12.07.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea actelor adiţionale 
pe anul 2011 la Contractele de 
servicii publice în transportul feroviar 
de călători pentru perioada 2008 – 
2011 

Notă puncte 
de vedere 

Puncte de 
vedere 

14.07.2011  

11. 20.07.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea listei societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea sau în coordonarea 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri la care se vor 
efectua concedieri colective în anul 
2011, precum şi numărul de salariaţi 
ce urmează să fie disponibilizaţi şi 
care vor beneficia de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2006 privind protecţia socială 
acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate ca 
urmare a restructurării şi reorganizării 
unor societăţi naţionale, regii 
autonome, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a 

Favorabil Favorabil  21.07.2011  
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societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare   

12. 10.08.2011 Proiect de Lege pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă    

Favorabil Favorabil 11.08.2011  

13. 10.08.2011 Proiect de Lege pentru punerea în 
aplicare a Codului de procedură 
penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale 

Favorabil Favorabil  11.08.2011  

14 10.08.2011 Proiect de  Lege  privind executarea 
pedepselor, măsurilor educative şi a 
altor măsuri dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, 
neprivative de libertate   

Favorabil Favorabil 11.08.2011  

15. 10.08.2011 Proiect de  Lege  privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal     

Favorabil Favorabil  11.08.2011  

16. 10.08.2011 Proiect de Lege  privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune 

Favorabil Favorabil  11.08.2011  

17. 22.09.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă 
privind modificarea şi completarea 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004 

Favorabil cu 
recomandări 

Punct de 
vedere: 

Favorabil cu 
recomandări 

 

22.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 

18. 18.10.2011 Propunerea legislativă pentru Nefavorabil Punct de 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
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abrogarea Cap. IV (art. 17-26) 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 (b 502/05.10.2011) 

cu motivare vedere: 
Nefavorabil 
cu motivare 

transmitere adresă către iniţiator 
cu menţionarea punctelor de 

vedere exprimate de către 
partenerii sociali 

19. 23.11.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului. 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

24.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
20. 6.12.2011 Proiectul de Hotărâre a Guvernului 

privind completarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 
privind aprobarea listei societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea sau în coordonarea 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri la care se 
efectuează concedieri colective în 
anul 2011 şi care vor beneficia  de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 116/2006 privind 
protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor 
societăţi naţionale, regii autonome, 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

8.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
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companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

21. 6.12.2011 Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind completarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 
privind aprobarea listei societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea sau în coordonarea 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri la care se 
efectuează concedieri colective în 
anul 2011 şi care vor beneficia  de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 116/2006 privind 
protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor 
societăţi naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

8.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
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modificările şi completările 
ulterioare. 

22. 6.12.2011 Proiectul de Ordonanţă de urgenţă 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

8.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
23. 13.12.2011 Propunere legislativă privind 

înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi (b 
653/30.11.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

Punct de 
vedere: 

Nefavorabil 
cu motivare 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
 
 

2. COMISIA PENTRU PRIVATIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 3 şedinţe (toate statutare), a analizat şi avizat 3 proiecte de acte normative (2 proiecte de hotărâre de guvern,  

şi 1 propunere legislativă). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor:  

 

Tabelul nr. 2. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de 

Comisia pentru privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici 

 

Nr. 
crt. 

Data 
dezbaterii în 
comisia de 
specialitate 

 
Titlul proiectului 

Avizul emis de CES  
Observaţii Tip aviz 

comisie 
Tip aviz 

Plen 
Data 

emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
1. 16.02.2011 Propunerea legislativă de completare Favorabil Favorabil 17.02.2011  
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a art. 12 din Legea nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării (b 
30/07.02.2011) 

2. 17.08.2011 Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Societăţii Comerciale 
,,Compania Naţională de Transporturi 
Aeriene Române TAROM” – S.A. 
prin vânzarea unui pachet de acţiuni 
reprezentând 20% din capitalul social 
şi a mandatului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
pentru realizarea acesteia 

Favorabil - -  

3. 25.08.2011 Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Marfă ,,C.F.R. 
Marfă” – S.A. prin vânzarea unui 
pachet reprezentând 20% din capitalul 
social şi a mandatului Ministerului 
Transportului şi Infrastructurii pentru 
realizarea acesteia 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

 

 

3. COMISIA PENTRU RELAŢII DE MUNCĂ ŞI POLITICĂ SALARIALĂ  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 18 şedinţe (din care 6 nestatutare), a analizat şi avizat un număr de 20 de proiecte de acte normative (8 

propuneri legislative, 3 proiecte de lege, 9 proiecte de hotărâre de guvern). Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 
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Tabelul nr. 3. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de Comisia pentru relaţii de muncă şi politică salarială 

 
Nr. 
crt. 

Data 
dezbaterii în 
comisia de 
specialitate 

 
Titlul proiectului 

Avizul emis de CES  
Observaţii Tip aviz 

comisie 
Tip aviz 

 Plen 
Data 

emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
1. 24.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 

2. 16.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003-Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare 
(b 121/1.03.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

- -  
 

23.03.2011 Notă puncte 
de vedere 

Puncte de 
vedere 

25.03.2011 Partea sindicală: Favorabil, 
partea patronală şi partea 
guvernamentală: Negativ 

 
3. 23.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea  şi 

completarea Legii nr. 217/2005 
privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea comitetului european de 
întreprindere, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Favorabil - 25.03.2011  
Favorabil 31.03.2011  

4. 30.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
54 din 24.01.2003 a sindicatelor(b 
157/17.03.2011) 

Negativ Negativ 31.03.2011  

5. 6.04.2011 Proiectul Legii Dialogului Social Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 
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6. 12.04.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind întocmirea şi completarea 
registrului general de evidenţă a 
salariaţilor 

Notă 
solicitare 
amânare 

Notă 
solicitare 
amânare 

14.04.2011  

- Notă 
solicitare 
amânare 

21.04.2011  

3.05.2011 Notă 
propunere 

returnare către 
iniţiator 

Notă 
returnare 

către iniţiator

12.05.2011  

7. 3.05.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind condiţiile de funcţionare, 
precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară 

Favorabil Favorabil 12.05.2011  

8. 22.06.2011 Propunere legislativă pentru 
completarea alin. (1) al art. 134 din 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (b 
341/07.06.2011) 

Favorabil Favorabil 23.06.2011  

9. 21.09.2011 Propunere legislativă privind 
completarea Legii-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice 
(b445/07.09.2011) 

Nefavorabil   Punct de 
vedere: 

Nefavorabil 

22.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
- 26.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 13.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
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- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 
10. 19.10.2011 Propunere legislativă pentru 

completarea Anexei nr. IV din Legea-
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice (b484/30.09.2011) 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

26.10.2011 Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

 2.11.2011 Notă şedinţă  
nestatutară 

  Punct de 
vedere: 

Nefavorabil 

3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
9.11.2011 Nefavorabil - - Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

11. 26.10.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 234/2006. 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

2.11.2011 Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

9.11.2011 Favorabil - - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 
12. 26.10.2011 Propunere legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 
40/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003-Codul 
muncii (b521/13.10.2011) 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

2.11.2011 Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 

9.11.2011 Nefavorabil - - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 
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13. 2.11.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea alin. (1) al art. 139 din 
Legea nr. 53/2003-Codul muncii 
(b543/19.10.2011). 

Notă şedinţă  
nestatutară 

Punct de 
vedere: 

puncte de 
vedere 

3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului: 
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 
partenerii sociali - partea 

guvernamentală - aviz 
favorabil, partea patronală: aviz 

nefavorabil 
9.11.2011 Favorabil - - Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

14. 23.11.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri 
(b592/9.11.2011) 

Nefavorabil Punct de 
vedere: 

Nefavorabil 
cu motivare 

- Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
23.11.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind condiţiile de funcţionare, 
precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară 

Notă refuz 
avizare - 
solicitare 

discutare în 
CDS 

Solicitare 
discutare în 

CDS 

24.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
16. 23.11.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 234/2006 şi pentru completarea 
Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 
privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor 

Notă refuz 
avizare - 
solicitare 

discutare în 
CDS 

Solicitare 
discutare în 

CDS 

24.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
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17. 29.11.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 7.12.2011 Revocare 
şedinţă 

18. 29.11.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind stabilirea sectoarelor de 
activitate din economia naţională 
pentru care se pot negocia şi încheia 
contracte colective de muncă  

Notă şedinţă  
nestatutară 

- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 7.12.2011 Revocare 
şedinţă 

19. 14.12.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind stabilirea numărului 
autorizaţiilor de muncă ce pot fi 
eliberate străinilor în anul 2012 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
20. 14.12.2012 Proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru abrogarea prevederilor art. I 
punctul 37 precum şi ale art. II din 
Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1425/2006 

Favorabil   Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 

 
 

4. COMISIA PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 32 de şedinţe (dintre care 4 au fost nestatutare), a analizat şi avizat un număr de 49 de proiecte de acte 

normative (39 propuneri legislative, 1 ordonanţă  de urgenţă, 7 proiecte de hotărâri de guvern, 2 proiecte de lege). Exceptând proiectele de acte 
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normative, a fost supusă atenţiei comisiei Recomandarea nr. 200/2010 cu privire la HIV/sida şi piaţa muncii adoptată de Conferinţa Internaţională a 

Muncii, la care a fost emisă o notă cu recomandări. Activitatea acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabelul nr. 4. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii 

 

Nr. 
crt. 

Data 
dezbaterii în 
comisia de 
specialitate 

 
Titlul proiectului 

Avizul emis de CES  
Observaţii Tip aviz 

comisie 
Tip aviz 

Plen 
Data 

emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
1. 5.01.2011 Propunere legislativă privind 

modificarea şi completarea articolului 
259 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 
(b 792/14.12.2010) 

Notă 
solicitare 
amânare  

- -  

12.01.2011 Notă 
solicitare 
amânare 

- -  

19.01.2011 Notă şedinţă 
nestatutară 

- -  

27.01.2011 Negativ cu 
motivare 

- -  

2. 5.01.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. (b 
794/15.12.2010) 

Notă 
solicitare 
amânare 

- -  

12.01.2011 Notă 
solicitare 
amânare 

- -  

19.01.2011 Notă şedinţă 
nestatutară 

- -  
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27.01.2011 Notă puncte 
de vedere 

- -  

3.  
16.02.2011 

Propunere legislativă privind 
contractarea serviciilor sociale (b 
825/22.12.2010) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

17.02.2011  

4.  
23.02.2011 

Propunere legislativă privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107 din 6 decembrie 
2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (b 
36/09.02.2011) 

Notă puncte 
de vedere 

- -  

 - Puncte de 
vedere 

25.03.2011  

5. 2.03.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107 din 6 decembrie 
2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (b 
61/16.02.2011) 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- -  

9.03.2011 Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

6. 2.03.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.133/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (b 
62/16.02.2011) 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- -  

9.03.2011 Notă puncte 
de vedere 

Puncte de 
vedere 

25.03.2011  

7. 2.03.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice (b 63/16.02.2011) 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- -  

9.03.2011 Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

8. 9.03.2011 Propunere legislativă privind 
reproducerea umană asistată medical 

Negativ cu 
considerente 

Negativ cu 
considerente 

25.03.2011  
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(b 78/22.02.2011) 
9. 9.03.2011 Propunere legislativă privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.94/2010 privind unele măsuri în 
domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii 
(b 83/23.02.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

10. 9.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.29 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat (b 86/23.02.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

17.03.2011 Notă şedinţă  
nestatutară 

23.03.2011 Negativ cu 
motivare 

11. 9.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.165 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 95/24.02.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

12. 9.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice (b 97/23.02.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

13. 9.03.2011 Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice (b 99/23.02.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

14. 17.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 132/2.03.2011) 

Notă şedinţă 
nestatutară 

Negativ cu 
motivare 

25.03.2011  

23.03.2011 Negativ cu 
motivare 

15. 23.03.2011 Propunere legislativă privind Negativ cu Negativ cu 25.03.2011  
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completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice (b 153/09.03.2011) 

motivare motivare 

16. 23.03.2010 Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor 
sociale (b 154/09.03.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

Negativ cu 
motivare 

31.03.2011  

30.03.2011 Negativ cu 
motivare 

17. 30.03.2011 Propunere legislativă privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul 
public de pensii (b 158/17.03.2011) 

Notă puncte 
de vedere 

- 7.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 14.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

Puncte de 
vedere 

28.04.2011  

18. 6.04.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.15 din 
Legea nr.208/1997, privind cantinele 
de ajutor social (b 171/23.03.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

- 7.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

12.04.2011 Notă puncte 
de vedere 

- 14.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

Negativ cu 
motivare 

28.04.2011  

19. 12.04.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.259 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (b 197/1.04.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

- 7.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

19.04.2011 Negativ cu 
motivare 

- 14.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

 - 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
 Negativ cu 

motivare 
28.04.2011  

20. 12.04.2011 Proiectul Legii Asistenţei Sociale Notă puncte 
de vedere 

- 14.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

19.04.2011 Favorabil cu - 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
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menţiune Favorabil 28.04.2011  
21. 19.04.2011 Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 205/07.04.2011) 

Negativ cu 
motivare 

- 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
Negativ cu 
motivare 

28.04.2011  

22. 19.04.2011 Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice (b 207/07.04.2011) 

Negativ cu 
motivare 

- 21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
Negativ cu 
motivare 

Notă 
solicitare 
amânare 

 

23. 19.04.2011 Propunere legislativă pentru 
combaterea sărăciei extreme şi 
prevenirea unei catastrofe sociale (b 
209/07.04.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

Notă 
solicitare 
amânare 

21.04.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

27.04.2011 Notă 
solicitare 
amânare 

Notă 
solicitare 
amânare 

28.04.2011  

3.05.2011 Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

12.05.2011  

24. 27.04.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului nr.169 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 
224/14.04.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

Notă 
solicitare 
amânare 

28.04.2011  

3.05.2011 Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

12.05.2011  

25. 27.04.2011 Propunere legislativă privind 
aplicarea unor drepturi ale 
personalului diplomatic şi consular (b 
217/12.04.2011) 

Notă 
solicitare 
amânare 

Notă 
solicitare 
amânare 

28.04.2011  

3.05.2011 Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

12.05.2011  

26. 3.05.2011 Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

Notă 
solicitare 
mânare 

Negativ cu 
motivare 

12.05.2011  
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10.05.2011 publice (b 229/20.04.2011) Negativ cu 
motivare 

27. 17.05.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.169 
din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 
262/03.05.2011) 

Notă şedinţă 
nestatutară 

- 19.05.2011  

24.05.2011 Nefavorabil 
cu motivare 

Nefavorabil 
cu motivare 

26.05.2011  

28. 17.05.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.1029/2008 privind 
condiţiile introducerii pe piaţă a 
maşinilor. 

Notă şedinţă 
nestatutară 

- -  

24.05.2011 Favorabil Favorabil 26.05.2011  

29. 24.05.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 
275/10.05.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

Nefavorabil 
cu motivare 

26.05.2011  

30. 1.06.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 297/18.05.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

Nefavorabil 
cu motivare 

3.06.2011  

31. 8.06.2011 Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă (b 
316/25.05.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

Nefavorabil 
cu motivare 

16.06.2011  

32. 24.08.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind Programul guvernamental de 
sprijin pentru pensionari “Coşul de 
solidaritate” 

Favorabil - 25.08.2011  
Favorabil 1.09.2011  

33. 6.09.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru Favorabil   - 8.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
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modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asistenţei 
sociale. 

- 15.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 22.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 26.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 13.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

34. 6.09.2011 Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a 
pensiilor private. 

Retras de pe 
ordinea de zi 

- -  

35. 6.09.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă 
privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece. 

Favorabil cu 
observaţie 

  - 8.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 15.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 22.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 26.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 13.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

36. 21.09.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.237, alin(1), litera m) 
din Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (b 387/29.06.2011)

Nefavorabil 
cu motivare 

  - 22.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 26.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 13.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
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- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

37. 5.10.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea alin. (1) al articolului 62 
din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 
461/19.09.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

 - 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 26.09.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 6.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 13.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

38. 19.10.2011 Propunere legislativă privind protecţia 
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi 
temporar în străinătate (b 
495/04.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

Amânare 
pentru 
discuţii 

20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

39. 19.10.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2011 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din sistemul 
de apărare, ordine publică şi siguranţa 

Nota 
solicitare 
amânare 

- 20.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

26.10.2011 Nota 
solicitare 
amânare 

- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 

2.11.2011 Nota - 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
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naţională (b 501/05.10.2011) solicitare 
amânare 

- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului datorită depăşirii 

termenului de avizare 
40. 26.10.2011 Propunere legislativă privind 

administrarea fondului de sănătate de 
către patronate şi sindicate (b 
517/13.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

41. 26.10.2011 Propunere legislativă privind 
administrarea fondului de pensii de 
către patronate şi sindicate (b 
518/13.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

42. 26.10.2011 Propunere legislativă privind 
administrarea fondului de şomaj de 
către patronate şi sindicate (b 
519/13.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- 27.10.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

43. 2.11.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice (b 561/21.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

 - 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
- 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

44. 9.11.2011 
 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art. 30 din 
Legea nr. 263/2010, privind sistemul 
unitar de pensii publice (b 
573/26.10.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- 3.11.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului 
  - 10.11.2011 Eliminare de pe ordinea de zi a 

Plenului datorită depăşirii 
termenului de avizare 

45. 7.12.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind 

Nefavorabil 
cu motivare 

  Punct de 
vedere: 

Nefavorabil 

8.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 
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concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor (b 
635/23.11.2011) 

partenerii sociali 

46. 14.12.2011 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2012-2020. 

Notă şedinţă 
nestatutară 

  Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
47. 14.12.2011 Proiect de Hotărâre privind 

modificarea şi completarea HG nr. 
246/2007 privind metodologia de 
reînnoire a avizelor de încadrare a 
locurilor de muncă în condiţii 
deosebite, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Notă şedinţă 
nestatutară 

  Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 

48. 14.12.2011 Proiect de Hotărâre privind stabilirea 
procedurii de reevaluare a locurilor de 
muncă în condiţii speciale. 

Notă şedinţă 
nestatutară 

  Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12.2011 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către iniţiator 

cu menţionarea punctelor de 
vedere exprimate de către 

partenerii sociali 
49. 21.12.2011 Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea articolului 
65, alineatul (4) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare (b 
661/06.12.2011) 

Şedinţă 
anulată 

(convocată 
anul următor) 

- -  

 
Alte documente supuse analizei 

 
1. 13.07.2011 Analizarea Recomandării nr. Notă cu - 14.07.2011 Adresă către iniţiator cu 
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200/2010 cu privire la HIV/sida şi 
piaţa muncii adoptată de Conferinţa 
Internaţională a Muncii cu ocazia 
celei de-a 99-a sesiuni (Geneva, iunie 
2010) 

recomandări menţionarea punctelor de 
vedere exprimate în cadrul 

comisiei de specialitate 

 
 
 
5. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI CULTURĂ    

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 18 de şedinţe (dintre care 2 au fost nestatutare), a analizat şi avizat un număr de 25 proiecte de acte normative 

(16 propuneri legislative, 1 proiect de ordonanţă, 4 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 3 proiecte de hotărâri de guvern şi 1 proiect de lege). Activitatea 

acestei comisii este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabelul nr. 5. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură    

Nr. 
crt. 

Data 
dezbaterii în 
comisia de 
specialitate 

 
Titlul proiectului 

Avizul emis de CES  
Observaţii Tip aviz 

comisie 
Tip aviz 

Plen 
Data 

emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
1. 31.01.2011 Proiectul de Ordonanţă de Guvern 

pentru modificarea OG 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea  tehnologică 

Notă 
Puncte de 

vedere 

- - Şedinţă nestatutară a Plenului 
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2. 1.03.2011 Propunere legislativă privind
modificarea şi completarea art.74,
art.75, art.76 din Legea nr.84(r2) din
24.07.1995 republicată privind Legea
învăţământului(plx. 44/21.02.2011);  

Negativ Negativ cu 
motivare 

 

24.03.2011  

3. 1.03.2011 Propunere legislativă privind
modificarea Legii nr.1/2011 privind
educaţia naţională (plx. 45/21.02.2011) 

Negativ Negativ cu 
motivare 

 

24.03.2011  

4. 1.03.2011 Propunere legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Rectorilor din 
România (plx. 46/21.02.2011)  

Notă 
solicitare 
amânare 

Amânare 24.03.2011  

7.03.2011 Favorabil Favorabil 24.03.2011  
5. 1.03.2011 

 
Propunere legislativă pentru 
completarea art.127 din legea 
învăţământului nr.84/1995 (plx. 
47/21.02.2011) 

Negativ Negativ cu 
motivare 

 

24.03.2011  

6. 
 

21.03.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.1/2011, a 
educaţiei naţionale (plx.99/9.03.2011) 

Notă şedinţă 
nestatutară 

Amânare 24.03.2011  

29.03.2011 Notă 
Puncte de 

vedere 

Favorabil 31.03.2011  

7. 29.03.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
(plx.118/21.03.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

31.03.2011  

8. 6.04.2011 Proiect de Lege privind salarizarea în 
2011 a personalului didactic şi auxiliar 
din învăţământ 

Notă şedinţă 
nestatutară 

- -  

9. 12.04.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii 1/2011, Legea 
educaţiei naţionale (plx. 67/2.03.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

28.04.2011  
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10. 10.05.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
1/2011 a educaţiei naţionale 
(plx.209/2.05.2011). 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

 

12.05.2011  

11. 17.05.2011 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
(plx.239/9.05.2011) 

Negativ cu 
motivare 

Negativ cu 
motivare 

 

19.05.2011  

12. 30.06.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii 1/2011, Legea 
educaţiei naţionale (plx. 
451/27.06.2011) 

Nefavorabil Nefavorabil 30.06.2011  

13. 18.08.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea normelor 
metodologice pentru evaluarea şi 
clasificarea în vederea certificării 
unităţilor şi instituţiilor din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

14. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată de Legea 
nr.87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

15. 23.08.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 
privind stabilirea acţiunilor şi 
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 
procedurilor şi limitelor pentru 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  
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efectuarea de plăţi în avans din 
fonduri publice, republicată 

16. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

17. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

18. 23.08.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind abrogarea şi modificarea unor 
acte normative din  domeniul 
cercetării 

Favorabil Favorabil 1.09.2011  

19. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru 
modificarea şi completarea O.U.G. 
129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor, republicată 

Favorabil Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

1.09.2011  

20. 27.09.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii 1/2011, Legea 
educaţiei naţionale (plx. 
529/21.09.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  

21. 5.10.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea alineatului (1) al 
articolului 77 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (plx. 
537/27.09.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  

22. 27.10.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea a  Legii 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  
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educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx. 
552/17.10.2011) 

23. 15.11.2011 Propunere legislativă pentru 
modificare şi completarea art. 96 
alin.(3) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (plx. 615/9.11.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  

24. 29.11.2011 Propunere legislativă privind 
completarea  Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (plx. 641/21.11.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  

25. 29.11.2011 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx. 
642/21.11.2011) 

Nefavorabil 
cu motivare 

- -  

 
 

6. COMISIA PENTRU POLITICI MONETARE, FINANCIARE, FISCALE ŞI DE VENITURI  

Comisia de specialitate, reunită în cadrul a 17  şedinţe (dintre care 1 a fost nestatutară), a analizat şi avizat un număr de 28 proiecte de acte normative (7 

proiecte de ordonanţă, 8 proiecte de ordonanţă de urgenţă, 8 proiecte de hotărâre de guvern şi 5 proiecte de lege). Activitatea acestei comisii este 

prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabelul nr. 6. Activitatea desfăşurată în anul 2011 de Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de act 

normativ/ 
luna 

Titlul proiectului Avizul emis de CES Observaţii 
Tip aviz 
comisie 

Tip aviz 
 Plen 

Data 
emiterii 

0. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
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1. 17.02.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
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 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc 
aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009 

Favorabil Favorabil 17.02  

2. 3.03.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată 

Favorabil cu 
propuneri şi 
observaţii  

Favorabil 24.03  

3. 3.03.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a procedurii de utilizare a 
metodelor indirecte 

Favorabil cu 
propuneri şi 
observaţii 

- - Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului ca urmare a aprobări 

în şedinţa de Guvern 

4. 30.03.2011 Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

31.03  

5. 25.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi 
în cadrul fiscal-bugetar 

Favorabil Favorabil 26.05.  

6. 1.06.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor prevederi financiar-
fiscale 

Favorabil Favorabil 02.06.  

7. 14.06.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru Favorabil Favorabil 16.06.  



 
 

 

 30 
 

 

aprobarea accizei specifice exprimată 
în echivalent euro pe 1.000 ţigarete 

8. 28.06.2011 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 anual al datoriei 
publice aferente anului 2010 

Favorabil Favorabil 30.06  

9. 28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2010 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 

Favorabil Favorabil 30.06.  

10. 28.06.2011 Proiect de Hotărâre de Guvern privind 
aprobarea bilanţului general al 
Trezoreriei Statului şi a contului de 
execuţie a bugetului Trezoreriei 
Statului pe anul 2010 

Favorabil Favorabil 30.06  

11. 12.07.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind procedura de 
analiză de risc în vederea verificării 
fiscale prealabile a persoanelor fizice 

Notă şedinţă  
nestatutară 

- -  

13.07.2011 Favorabil Favorabil 14.07 Eliminare de pe ordinea de zi a 
Plenului ca urmare a aprobări 

în şedinţa de Guvern 
12. 26.07.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 

pentru modificarea art. 7 al 
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 
privind organizarea şi funcţionarea 
cazierului fiscal 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

4.08  

13. 4.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu Favorabil Favorabil 4.08  
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privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2011   

14. 4.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 
pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 

Favorabil Favorabil 4.08  

15. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală 

Favorabil Favorabil 1.09.  

16. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 
privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor 

Favorabil Favorabil 1.09.  

17. 23.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 

Favorabil Favorabil 1.09  

18. 30.08.2011 Proiect de Ordonanţă a Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 30/1991 privind organizarea 
şi funcţionarea controlului financiar şi 
a Gărzii financiare, cu modificările 
ulterioare, precum şi a altor acte 
normative incidente în vederea 
realizării unor corelări 

Favorabil Favorabil 1.09  

19. 20.09.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului Favorabil - -  
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pentru modificarea Anexei 1 la 
Normele metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei Guvernului  nr. 
75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 

20 4.10.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind organizarea şi 
funcţionarea inspecţiei economico-
financiare la operatorii economici 

Favorabil - -  

21. 16.11.2011 Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2012  

Favorabil Punct de 
vedere: 

puncte de 
vedere 

17.11 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali: 
partea guvernamentală:  

favorabil, partea patronală: 
favorabil cu propuneri 

22. 16.11.2011 Proiectul Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2012  

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

17.11 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

23. 16.11.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea bugetului Trezoreriei Statului  
pe anul 2012   

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

17.11 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

24. 16.11.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale  

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

17.11 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 
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punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

25. 16.11.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

17.11 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

26. 16.11.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011  

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

17.11  
 

Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

27. 14.12.2011 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal  
 

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 

28. 14.12.2011 Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.44/2004  

Favorabil Punct de 
vedere: 

Favorabil 

15.12 Şedinţă nestatutară a Plenului-
transmitere adresă către 
iniţiator cu menţionarea 

punctelor de vedere exprimate 
de către partenerii sociali 
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