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1.

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE
DE CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
– 2019 –

CADRUL LEGAL
Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al
Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de organizare și
funcționare (conform Titlului IV art.141 din Constituția României, revizuită).
Consiliul Economic și Social se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum
și ale Regulamentului propriu de organizare și funcționare.
Consiliul Economic și Social este organism consultativ al Parlamentului și al
Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin lege, fiind instituție
publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialo
gului tripartit la nivel național între organizațiile patronale, organizațiile sindicale și
reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile.
Fiecare parte reprezentată în Consiliu își păstrează identitatea și acționează independent, exprimând în cadrul ședințelor puncte de vedere cu privire la domeniile
supuse dezbaterii, activitatea membrilor acestuia fiind determinată de mandatul primit din partea organizațiilor care i-au nominalizat.
Consiliul Economic și Social exercită următoarele atribuții:
a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate, inițiate
de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor;
b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie inițiativă, analize și studii privind realitățile economice și sociale;
c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.
Consiliul Economic și Social este o instituție unică la nivel național, fiind cel mai
înalt forum al dialogului tripartit din România, în care fiecare parte componentă își
poate prezenta și susține argumentele, punctele de vedere și interesele în raport cu proiectele de acte normative transmise spre avizare. În urma dezbaterilor care au loc în cadrul comisiilor de specialitate permanente se elaborează proiecte de avize și, ulterior, în
cadrul Plenului, sunt adoptate avize și hotărâri. Avizele Consiliului sunt consultative
și însoțesc în mod obligatoriu proiectele de acte normative promovate de Guvern și
de Parlament până la adoptare.
Consiliul Economic și Social din România este membru fondator al Asociației
Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.)
și membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare ale
Statelor Guvernelor Membre ale Francofoniei (U.C.E.S.I.F.), și a fost ales în perioada 2017-2019 la președinția acestor organisme internaționale. În acest context, președintele C.E.S. România, domnul Iacob Baciu, care a deținut funcția de președinte al
A.I.C.E.S.I.S. și al U.C.E.S.I.F., a asigurat coordonarea și conducerea activităților curente ale Consiliilor de Administrație și ale Adunărilor Generale ale acestora.
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2.	ACTIVITATEA CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
2.1. PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de
membri, incluzând preşedintele şi vicepreşedinţii, după cum urmeză:
a) 15 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, constituind partea patronală;
b) 15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, constituind partea sindicală;
c) 15 membri, reprezentând societatea civilă, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social, având ca
atribuţii principale, următoarele:
• avizarea proiectelor de acte normative;
• alegerea, la propunerea părţilor, a preşedintelui;
• validarea vicepreşedinților propuși de fiecare parte şi a membrilor biroului
executiv, de asemenea propuşi de fiecare parte;
• adoptarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;
• stabilirea componenţei comisiilor de specialitate permanente;
• aprobarea proiectului propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi
a raportului privind execuţia bugetară;
• numirea secretarului general al Consiliului Economic şi Social.
În cursul anului 2019, Plenul și-a exercitat atribuțiile conform prevederilor
Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
ale Regulamentului de organizare și funcționare.
În anul 2019 au fost convocate și s-au desfășurat 56 de ședințe ale Plenului,
având un număr de 930 de puncte înscrise pe ordinea de zi, cu documentele aferente
fiecărui punct, în cadrul cărora au fost dezbătute 565 de proiecte de acte normative,
din care 523 au întrunit condițiile pentru a fi avizate.
Consiliul Economic și Social a avizat 523 proiecte de acte normative, iar 1 pro
iect de act normativ a fost neavizat, pentru 37 proiecte de acte normative au fost
transmise adrese de returnare inițiatorilor, în vederea finalizării procedurii de avizare
interministerială, astfel înregistrându-se un total de 565 de proiecte de acte normative.
În cadrul ședințelor Plenului, au fost dezbătute 2316 proiecte de avize ale
Comisiilor de specialitate permanente și puncte de vedere ale membrilor acestora,
dintre care 2239 proiecte de avize și 77 puncte de vedere ale membrilor.
Din totalul de 56 de ședințe ale Plenului (54 desfășurându-se în condiții de
cvorum), 5 dintre acestea au fost convocate, de către președintele Consiliului, la
solicitarea inițiatorilor proiectelor de acte normative cu caracter de urgență, în vederea
avizării acestora.
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În urma analizării proiectelor de acte normative din aria sa de competență, la
a căror dezbatere au fost invitați inițiatorii, în vederea susținerii acestora, Consiliul
Economic și Social a transmis următoarele tipuri de documente:
a) avize favorabile;
b) avize favorabile, cu propuneri de modificare/ observații;
c) avize nefavorabile, cu motivarea aferentă;
d) puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr.
248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea
nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Plenul a hotărât returnarea proiectelor de acte normative către inițiatorii acestora, în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, în conformitate cu prevederile art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 561/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, care stipulează faptul că „după finalizarea procesului de avizare interministerială (...) a proiectului de act normativ, forma finală însoțită, dacă este cazul, de observațiile instituțiilor avizatoare și de nota
justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite, prin grija inițiatorilor
(...) Consiliului Economic și Social (...) în vederea obținerii avizelor, dacă obținerea acestora este obligatorie, conform dispozițiilor legale în vigoare”.
În cursul anului 2019, au fost supuse spre dezbatere și avizare Plenului Consiliului
Economic și Social:
1) 418 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, din care:
• 403 propuneri legislative au fost avizate astfel:
–– 147 avizate favorabil;
–– 83 avizate favorabil cu observații;
–– 22 avizate favorabil cu propuneri de modificare;
–– 14 avizate favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 137 avizate nefavorabil.
• pentru 12 propuneri legislative au fost exprimate puncte de vedere, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, iar pentru 3 proiecte de ordonanță
de urgență au fost exprimate puncte de vedere, conform prevederilor art.
19 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Cele 418 propuneri legislative au fost inițiate de:
1) Parlamentul României
a) Senatul României:
• Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;
• Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal;
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2)

3)

4)

5)

• Grupul parlamentar al „Uniunii Salvaţi România”;
• Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.
b) Camera Deputaților:
• Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;
• Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal;
• Grupul parlamentar al „Uniunii Salvaţi România”;
• Grupul parlamentar PRO Europa;
• Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;
• Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;
• Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară.
19 proiecte de lege inițiate de Guvern, din care:
• 6 avizate favorabil;
• 7 avizate favorabil cu observații;
• 3 avizate favorabil cu propunere de modificare și observații;
• 3 avizate nefavorabil.
39 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, din care:
• 25 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului au fost avizate astfel:
–– 12 avizate favorabil;
–– 9 avizate favorabil cu observații;
–– 3 avizate favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 1 avizat nefavorabil.
• pentru 2 proiecte de ordonanțe de urgență au fost exprimate puncte de
vedere, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru 1 proiect
de ordonanță de urgență au fost exprimate puncte de vedere, conform
prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• 10 proiecte de ordonanțe de urgență ale guvernului au fost returnate ini
țiatorului, în vederea finalizării procesului de avizare interministerială;
• 1 proiect de ordonanță de urgență al guvernului a fost neavizat, fiind
retransmis de inițiator sub altă formă și titulatură.
23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, din care:
• 13 proiecte de ordonanță ale Guvernului au fost avizate astfel:
–– 5 avizate favorabil;
–– 3 avizate favorabil cu observații;
–– 1 avizat favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 4 avizate favorabill cu propuneri de modificare.
• 10 proiecte de ordonanțe ale guvernului au fost returnate inițiatorului
în vederea finalizării procesului de avizare interministerială.
66 proiecte de hotărâri ale Guvernului, din care:
• 48 proiecte de hotărâri au fost avizate astfel:
–– 26 avizate favorabil;
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–– 15 avizate favorabil cu observații;
–– 1 avizat favorabil cu propuneri de modificare;
–– 5 avizate favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 1 avizat nefavorabil, cu motivare.
• pentru 1 proiect de hotărâre a guvernului au fost exprimate puncte de
vedere, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• 17 proiecte de hotărâri ale Guvernului au fost returnate inițiatorului, în
vederea finalizării procesului de avizare interministerială.
Inițiatorii proiectelor de acte normative emise din Guvernul României, care au
solicitat avizul Consiliului sunt:
• Ministerul Finanțelor Publice a transmis spre avizare 53 de proiecte de acte
normative;
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis spre avizare 23 de proiecte
de acte normative;
• Ministerul Educației Naționale a transmis spre avizare 13 proiecte de acte
normative;
• Ministerul Energiei a transmis spre avizare 4 proiecte de acte normative;
• Ministerul Justiției a transmis spre avizare 3 proiecte de acte normative;
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis spre
avizare 11 proiecte de acte normative;
• Ministerul Economiei a transmis spre avizare 17 proiecte de acte normative;
• Ministerul Afacerilor Interne a transmis spre avizare 2 proiecte de acte normative;
• Ministerul Culturii și Identității Naționale a transmis spre avizare 1 proiect
de act normativ;
• Ministerul Transporturilor a transmis spre avizare 2 proiecte de acte normative;
• Ministerul Sănătății a transmis spre avizare 4 proiecte de acte normative;
• Ministerul Tineretului și Sportului a transmis spre avizare 2 proiecte de acte
normative;
• Ministerul Mediului a transmis spre avizare 1 proiect de act normativ;
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis spre avizare 2 proiecte
de acte normative;
• Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a transmis spre avizare 2
proiecte de acte normative;
• Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989 a transmis
spre avizare 1 proiect de act normativ;
• Secretariatul General al Guvernului a transmis spre avizare 3 proiecte de acte
normative.
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Inițiatorii proiectelor de acte normative transmise spre avizare au fost invitați la
ședințele Plenului, în vederea susținerii acestora, reprezentanți ai ministerelor, senatori și deputați participând la dezbateri și răspunzând interpelărilor membrilor.
În cursul anului 2019, Plenul Consiliului Economic și Social a adoptat 182 ho
tărâri ale Plenului, care au fost votate cu trei pătrimi din numărul membrilor pre
zenți, dintre care:
• 56 hotărâri privind aprobarea ordinii de zi și a proceselor-verbale aferente
ședințelor Plenului;
• 7 hotărâri privind aprobarea candidaturilor persoanelor propuse de confederațiile sindicale, respectiv patronale, în vederea numirii de ministrul justiției
în posturile de asistenți judiciari;
• 3 hotărâri privind aprobarea validării vicepreședinților Consiliului Economic
și Social;
• 3 hotărâri privind aprobarea validării membrilor Biroului Executiv;
• 4 hotărâri privind aprobarea delegațiilor Consiliului Economic și Social în
afara țării;
• 3 hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Secretariatului Tehnic;
• 60 hotărâri privind aprobarea returnării către inițiatori/ amânării avizării
unor proiecte de acte normative;
• 1 hotărâre privind organizarea de către Consiliul Economic și Social a
Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S., precum și a Conferinței internaționale
A.I.C.E.S.I.S. – O.I.M.;
• 1 hotărâre privind aprobarea Raportului execuției bugetare pe anul 2018;
• 1 hotărâre privind aprobarea Raportului execuției bugetare la data de
30.09.2019;
• 1 hotărâre privind aprobarea Proiectului de buget pe anul 2020;
• 1 hotărâre privind aprobarea Proiectului de buget revizuit pe anul 2020;
• 41 alte hotărâri.
Prezența celor 45 de membri la cele 56 de ședințe ale Plenului, raportată la structura părților, se prezintă astfel:
Parte reprezentată în CES

Nr. absențe
Nr.
Nr.
Procent Procent
membri prezențe Total Motivate Nemotivate prezențe absențe

Confederații patronale

15

634

217

31

186

75%

25%

Confederații sindicale

15

765

112

39

73

87%

13%

15

728

187

75

112

80%

20%

45

2127

516

145

371

81%

19%

Reprezentanți ai asociațiilor
și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile
Total General

Situația centralizată privind prezența membrilor Plenului la ședințele convocate
în cursul anului 2019, a fost în procent de: 75% în cazul reprezentanților confederațiAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  9
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ilor patronale, 87% în cazul reprezentanților confederațiilor sindicale, și respectiv de
80% în cazul reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile. Comparativ cu anul precedent, prezența membrilor Plenului a crescut cu 6%.
La lucrările Plenului în cadrul cărora au fost dezbătute proiecte de acte normative de interes pentru reprezentanții mass-media, aceștia au participat și au comunicat
în spațiul public concluziile discuțiilor purtate. De asemenea, la ședințele Plenului, la
invitația președintelui, au participat directorii direcțiilor Secretariatului Tehnic, pentru a-și susține documentele supuse aprobării înscrise pe ordinea de zi.
S-a asigurat cadrul legal ca membrii Plenului să participe la Comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru susținerea avizelor cu privire la acte normative care au
făcut obiectul dezbaterii la nivelul Plenului Consiliului Economic și Social.
Anul 2019 care a marcat încheierea a două mandate prezidențiale ale C.E.S.
România în fruntea A.I.C.E.S.I.S., respectiv în fruntea U.C.E.S.I.F. A fost un an bogat
în activități internaționale, la care au participat membrii Plenului C.E.S., constituind
un prilej de afirmare pe plan internațional a rolului pe care C.E.S. îl joacă în realizarea
dialogului social și civic în România.
C.E.S. România s-a manifestat în mod activ pe plan internațional, membrii
Plenului C.E.S., sub conducerea dlui Președinte Iacob Baciu participând la evenimentele organizațiilor regionale și internaționale de profil, precum Asociația Internațională
a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.), Uniunea
Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (U.C.E.S.I.F.) și
Comitetul Economic și Social European (C.E.S.E.).
Delegațiile formate din membrii Plenului au fost avizate de către Biroul Executiv
și aprobate de Plenul C.E.S. să reprezinte Consiliul Economic și Social la întâlniri interne și internaționale, prezentând Plenul activitatea lor.
Evenimente internaționale la care au participat membrii Plenului C.E.S. sunt
următoarele:
• Consiliul de Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și Atelier de lucru, Willemstad,
Curaçao, 7-8 martie 2019;
• Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F. și Ziua Francofoniei, Paris,
19-20 martie 2019;
• Vizita în România a Delegației de prietenie din provincia Guangdong,
București, 4-6 iunie 2019;
• Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai C.E.S.-urilor europene și ai C.E.S.E., Roma, 13-14 iunie 2019;
• Adunarea Generală și Consiliul de Administrație A.I.C.E.S.I.S.; Conferința
Internațională O.I.M.-A.I.C.E.S.I.S.-C.E.S. România; Biroul U.C.E.S.I.F. –
evenimente organizate de C.E.S. România la București între 9 și 11 octombrie
2019;
• Vizita în România a delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din
Provincia Yunnan, București, 5 noiembrie 2019;
• Adunarea Generală Electivă a U.C.E.S.I.F., Conakry, Guineea, 4 decembrie
2019.
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2.2.

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL

Biroul Executiv este alcătuit din președinte, 3 vicepreședinți și câte un membru
de fiecare parte, respectiv confederațiile patronale reprezentative la nivel național, confederațiile sindicale reprezentative la nivel național și reprezentanți ai societății civile
nominalizați de Prim-ministru, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Biroul Executiv asigură conducerea Consiliului Economic și Social în intervalul
dintre ședințele Plenului, coordonează activitatea comisiilor de specialitate, a secretarului general și a Secretariatului Tehnic și duce la îndeplinire hotărârile Plenului și a
deciziilor emise de președintele consiliului, atribuțiile și modul de lucru fiind stabilite
prin Regulamentul de organizare și funcționare.
În cursul anului 2019, au fost convocate săptămânal și ori de câte ori a fost nevoie,
47 de ședințe ale B.Ex., fiind înscrise pe ordinea de zi 574 de puncte, cu documentele
aferente fiecărui punct (note de fundamentare, proiecte de hotărâri, ș.a.) și au fost adoptate 75 de hotărâri, care au fost supuse aprobării Plenului C.E.S., dintre care enumerăm:
• 38 de hotărâri privind motivarea absențelor membrilor Plenului de la ședințe;
• 1 hotărâre privind organizarea de către Consiliul Economic și Social a
Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S., precum și a Conferinței internaționale
A.I.C.E.S.I.S. – O.I.M.;
• 1 hotărâre privind aprobarea contractelor de prestări servicii;
• 1 hotărâre privind avizarea Raportului de activitate al Consiliului Economic
și Social pe anul 2018;
• 3 hotărâri privind avizarea delegațiilor Consiliului Economic și Social în afara țării;
• 1 hotărâre privind avizarea validării vicepreședintelui Consiliului Economic
și Social din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național;
• 1 hotărâre privind avizarea validării membrului Biroului Executiv. din partea
confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național;
• 1 hotărâre privind avizarea validării vicepreședintelui Consiliului Economic
și Social din partea societății civile;
• 1 hotărâre privind avizarea validării membrului Biroului Executiv din partea
societății civile;
• 1 hotărâre privind avizarea modificării unor articole din Regulamentul de
organizare și funcționare;
• 7 hotărâri privind avizarea candidaturilor în vederea ocupării unor posturi
de asistenți judiciari;
• 1 hotărâre privind avizarea Raportului execuției bugetare pe anul 2018;
• 1 hotărâre privind avizarea Raportului execuției bugetare la data de 30.09.2019;
• 1 hotărâre privind avizarea Proiectului de buget revizuit pe anul 2020;
• 1 hotărâre privind avizarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Secretariatului Tehnic;
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• 1 hotărâre privind avizarea caietului de sarcini privind achiziția unui imobil
cu destinația de sediu administrativ pentru Consiliul Economic și Social;
• 14 alte hotărâri.
Biroul Executiv a analizat permanent activitatea celor nouă Comisii de specialitate permanente și a luat măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare în vederea desfășurării procesului de avizare a proiectelor de acte normative,
elaborarea proiectelor de avize și includerea lor pe ordinea de zi a Plenului, în vederea
dezbaterii și adoptării avizelor în termenul legal și transmiterea lor inițiatorilor, respectiv Parlamentului și Guvernului.
Biroul Executiv a asigurat, prin grija personalului de specialitate din cadrul
Secretariatului Tehnic, întocmirea listelor de prezență și centralizatoarelor (lunare) cu
prezența membrilor Plenului, Biroului Executiv și a celor nouă Comisii de specialitate permanente, pentru fiecare ședință convocată în cursul anului analizat, pentru
fiecare dintre cele trei părți, acestea fiind verificate pentru legalitate și conformitate și
asumate prin semnătură de către secretarul general și directorii direcțiilor din cadrul
Secretariatului Tehnic implicați în derularea procedurii.
Membrii Biroului Executiv au certificat prin semnătură legalitatea și conformitatea listelor și centralizatoarelor privind prezența membrilor Plenului, Biroului Executiv
și a celor nouă Comisii de specialitate permanentee la ședințele convocate în cursul
anului 2019 și au dispus transmiterea acestora la Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate
în vederea întocmirii documentelor necesare pentru plata indemnizațiilor lunare.
În anul 2019, Biroul Executiv a dezbătut și a avizat următoarele puncte înscrise
pe ordinea de zi a acestuia:
• ordinea de zi a ședințelor curente și a proceselor-verbale aferente acestora;
• ordinea de zi a ședințelor Plenului propusă de președintele Consiliului
Economic și Social;
• motivări ale absențelor membrilor Plenului de la ședințe și notele cu privire
la acestea întocmite și prezentate de Directorul Direcției Juridice, Resurse
Umane și Salarizare;
• materiale pregătite de Comisiile de specialitate permanente - analize, informări - și supunerea acestora spre dezbatere Plenului;
• structura site-ului și a celorlalte publicații ale Consiliului Economic și Social;
• organizarea de către Consiliul Economic și Social a Adunării Generale și a
Consiliului de Administrație ale A.I.C.E.S.I.S., a Conferinței internaționale
O.I.M.-A.I.C.E.S.I.S.-C.E.S. România, precum și a Biroului U.C.E.S.I.F., la
București, în perioada 9-11 octombrie 2019;
• proiectul programului-cadru de deplasări ale membrilor Consiliului Economic
și Social, elaborat și prezentat de Directorul Direcției Relații Internaționale și
Relații Publice, precum și supunerea acestuia spre aprobare Plenului;
• propunerea constituirii delegațiilor-misiuni, componența și mandatul acestora, și supunerea lor spre aprobare Plenului, după cum urmează:
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•

•

–– componența delegației Consiliului Economic și Social care a participat
la Consiliul de Administrație al A.I.C.E.S.I.S., în ziua de 7 martie 2019,
precum și la Atelierul de lucru A.I.C.E.S.I.S., care s-a desfășurat la sediul
Consiliului Economic și Social din Curaçao;
–– componența delegației Consiliului Economic și Social care a participat la
Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F., în ziua de 20 martie 2019,
care s-a desfășurat la sediul Consiliului Economic, Social și de Mediu din
Paris;
–– componența delegației Consiliului Economic și Social care a participat
la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai consiliilor
economice și sociale din statele membre U.E și C.E.S.E., în zilele de 13 și
14 iunie 2019, care s-a desfășurat la sediul Consiliului Național pentru
Economie și Muncă din Italia, de la Roma.
rapoartele comune ale delegațiilor prezentate de către președintele Consiliului
Economic și Social, împreună cu Directorul Direcției Relații Internaționale și
Relații Publice, și supunerea acestora spre aprobare Plenului;
mandatarea membrilor Plenului Consiliului Economic și Social, precum și
ai comisiilor de specialitate, nominalizați în Memorandumul Guvernului
României pentru a participa la Conferința Internațională a Muncii, în perioada 10-21 iunie 2019, la Geneva și motivarea absențelor acestora;
propunerile de validare ca vicepreședinți ai Consiliului Economic și Social
și ca membri ai Biroului Executiv, înaintate de confederațiile sindicale și de
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor societății civile;
mandatarea vicepreședintelui Consiliului Economic și Social din partea confederațiilor patronale în vederea reprezentării Consiliului Economic și Social
la lansarea „Cartei Albe a I.M.M.-urilor din România”;
mandatarea membrului Biroului Executiv din partea confederațiilor sindicale în vederea reprezentării Consiliului Economic și Social la întâlnirile cu
membrii Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România;
nominalizarea membrilor titulari și a membrilor supleanți în cadrul
Consiliului Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Administrația
Publică (C.N.D.R.U.A.P.);
nominalizarea vicepreședintelui Consiliului Economic și Social din partea
confederațiilor patronale ca membru titular și a vicepreședintelui C.E.S. din
partea confederațiilor sindicale ca membru supleant în vederea reprezentării
C.E.S. în cadrul Comitetului de Coordonare a Evaluării relevanței nevoilor
de dezvoltare și contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară;
invitații transmise de către C.E.S. România, semnate de către Președintele
C.E.S., după cum urmează:
–– invitație semnată de președintele C.E.S., adresată celor șase membri ai
delegației Comitetului Provinciei Guangdong al Confederației Politice
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Consultative a Poporului Chinez, care au efectuat o vizită în România, în
luna iunie 2019;
–– invitație adresată celor cinci membri ai delegației Administrației de
Supraveghere a Pieței din Provincia Yunnan-Republica Populară Chineză
care au efectuat o vizită în România, în cursul lunilor octombrie-noiembrie 2019.
dosarele candidaților propuși de partenerii sociali pentru a fi numiți de ministrul Justiției în funcția de asistenți judiciari și notele cu privire la acestea
întocmite și prezentate de directorul Direcției Juridice, Resurse Umane și
Salarizare, precum și supunerea lor aprobării Plenului, după cum urmează:
–– candidatura ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași;
–– candidatura ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman;
–– candidatura ocupării unor posturi de asistenți judiciari la Tribunalul Sibiu;
–– candidatura ocupării unor posturi de asistenți judiciari la Tribunalul Dolj;
–– candidatura ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul
Hunedoara.
propunerile secretarului general, de modificare a Organigramei și a Statului
de funcții ale Secretariatului Tehnic și prezentarea acestora Plenului spre
aprobare;
proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor și raportul privind execuția bugetară anuală, întocmite și prezentate de directorul Direcției
Buget-Finanțe, Contabilitate și supunerea acestora aprobării Plenului, după
cum urmează:
–– raportul execuției bugetare pentru anul 2018;
–– raportul de execuție bugetară la data de 30.09.2019;
–– proiectul de buget revizuit pentru anul 2020.
Raportul anual de activitate pentru anul 2018, prezentat de secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate, și supunerea acestuia aprobării
Plenului;
contracte de prestări servicii întocmite și prezentate de Directorul Direcției
Achiziții Publice și Administrativ;
caietul de sarcini privind achiziția unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Consiliul Economic și Social întocmit și prezentat de Directorul
Direcției Achiziții Publice și Administrativ.

După dezbaterea și avizarea punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședințelor
Biroului Executiv, au fost elaborate Hotărâri, Note și Avize care au fost transmise
Plenului în vederea aprobării acestora și direcțiilor de specialitate pentru a fi puse în
aplicare.
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Prezența la cele 47 de ședințe ale Biroului Executiv se prezintă astfel:
Nr.
membri

Nr.
prezențe

Nr. total de
absențe

Procent
prezențe

Procent
absențe

Confederații patronale

2

86

6

93%

7%

Confederații sindicale

3

137

5

96%

4%

2

77

15

81%

19%

7

300

26

91%

9%

Parte reprezentată în CES

Reprezentanți ai asociațiilor și
fundațiilor neguvernamentale ai
societății civile
Total General

Situația centralizată privind prezența membrilor Biroului Executiv la ședințele
convocate în cursul anului 2019 a fost în procent de 91%. Comparativ cu anul precedent, prezența membrilor Biroului Executiv a crescut cu 9%.
2.3. PREȘEDINTELE ȘI VICEPREȘEDINȚII
CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
Președintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin
votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total de 45 de membri ai Consiliului Economic şi Social. Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani, președinția Consiliului Economic și
Social fiind asigurată prin rotația părților, astfel: de către partea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național, de către partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, de către asociațiile și fundațiile societății civile, președinția
aparținând în anul analizat, dlui Iacob Baciu, reprezentant al părții sindicale din C.E.S.
Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ordonator principal de credite, funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social fiind asimilată din punctul de vedere al indemnizării celei de ministru. (art. 23 din Legea nr. 248/2013).
Consiliului Economic și Social are 3 vicepreședinți propuși câte unul de fiecare
parte, funcția de vicepreședinte fiind asimilată din punct de vedere al indemnizării cu
cea de secretar de stat. Vicepreședinții au în principal următoarele atribuții: răspund
pentru soluționarea oricăror probleme ce privesc partea pe care o reprezintă, inclusiv
pentru cele repartizate de către președinte și B.Ex.; monitorizează prezența membrilor
parții pe care o reprezintă la ședințele Plenului, ale Biroului Executiv și ale comisiilor
de specialitate și înștiințează organizațiile care i-au nominalizat, președintele C.E.S.
și B.Ex., în situația în care constată neîndeplinirea cvorumului necesar desfășurării
ședinței Plenului; coordonează și răspund de participarea membrilor comisiilor de
specialitate nominalizați de partea pe care o reprezintă; asigură legătura permanentă
cu conducătorii organizațiilor care compun partea pe care o reprezintă, pentru informarea și documentarea corectă a fiecărei părți și informează B.Ex. asupra oricăror
probleme apărute; îndeplinesc orice alte sarcini încredințate de Plen, B.Ex. sau de către
președintele, pentru realizarea obiectivelor C.E.S.
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În perioada analizată, președintele Consiliului Economic și Social, în calitatea
sa de ordonator principal de credite, precum și vicepreședinții au dispus direcțiilor de
specialitate ale S.T. -C.E.S. măsurile legale în vederea încheierii contractelor de achiziții și prestări servicii necesare bunei desfășurări a activității instituției, recepționării
cantitative, calitative și valorice a achizițiilor și serviciilor contractate, plata acestora
fiind făcută în baza documentelor de recepție a serviciilor lunare, sau ori de câte ori
situația a impus aceasta, în limitele bugetului aprobat.
Președintele C.E.S., împreună cu Secretarul general și directorul Direcției BugetFinanțe, Contabilitate au susținut Proiectul de buget pe anul 2019 aprobat de Plenul
C.E.S. la Ministerul Finanțelor Publice, la Comisiile Parlamentare Reunite, precum și
în Plenul Parlamentului României.
În cursul anului 2019, președintele Consiliului Economic și Social, în calitatea sa
de angajator al personalului Secretariatului Tehnic, a dispus luarea măsurilor necesare în
vederea unei mai bune dimensionări și structurări a aparatului de lucru al C.E.S. în scopul creșterii eficienței activității acestuia, prin modificări ale Organigramei și ale Statului
de funcții, creearea unor noi posturi care să corespundă în mai mare măsură specificului
activității C.E.S., ocuparea prin concurs a posturilor existente, restructurarea unor servicii/birouri/direcții, ș.a. Astfel, la propunerea secretarului general președintele C.E.S. a
aprobat 3 proiecte de modificare ale Organigramei și ale Statului de funcții și a dispus
transmiterea acestora spre avizare B.Ex-ului și spre aprobare Plenului C.E.S.
În perioada analizată președintele C.E.S. a aprobat desfășurarea concursurilor/
examenelor pentru ocuparea a 13 posturi vacante/temporar vacante, precum și formalitățile de angajare pentru un număr de 13 persoane (note de angajare, încheierea
C.I.M., decizii), actualizarea fișelor de post ale personalului S.T. – C.E.S., fișele de evaluare pentru unele funcții, precum și alte documente specifice.
În scopul asigurării informării și documentării, precum și a transparenței în
ceea ce privește adoptarea avizelor și a hotărârilor, președintele și vicepreședinții au
luat măsurile legale ce s-au impus pentru transmiterea în timp util a ordinii de zi a
ședințelor, a proiectelor de acte normative, a proiectelor de hotărâri și a documentelor
aferente fiecărui punct înscris pe ordinea de zi, membrilor Plenului, B.Ex., Comisiilor
de specialitate și Secretariatului Tehnic.
În cursul anului 2019, președintele și vicepreședinții, au dispus măsurile necesare în vederea asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, astfel încât personalul de
specialitate din cadrul S.T. să întocmească în timp util procesele-verbale ale ședințelor,
proiectele de avize, avizele, și alte documente, acestea fiind incluse pe Ordinea de zi a
următoarei ședințe a Plenului, în vederea aprobării.
În cursul anului 2019, președintele a emis 247 de decizii. Au fost puse în aplicare
311 hotărâri ale Plenului și 75 hotărâri ale Biroului Executiv, precum și a prevederilor
actelor normative aplicabile.
În cursul anului au fost înregistrate în Registrul General de Intrări - Ieșiri un
număr de 6694 documente care au fost repartizate spre rezolvare direcțiilor/serviciilor/birourilor din cadrul S.T.-C.E.S. de către președintele consiliului, iar în lipsa lui, de
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către un vicepreședinte împuternicit, care a dispus pe fiecare document termenul de
rezolvare și măsurile ce se impun.
Pe baza propunerilor formulate de secretarul general și de direcțiile de specialitate ale C.E.S., ținând seama de documentele intrate prin registratura generală, președintele C.E.S. a aprobat proiectele Ordinii de zi atât pentru ședințele B.Ex. cât și pentru
ședințele Plenului.
Ținând cont de faptul că, anual, Curtea de Conturi exercită misiunea de control și transmite tematica supusă controlului, președintele, în calitate de ordonator de
credite, a transmis documentele secretarului general și direcțiilor de specialitate, pentru pregătirea întegii documentații solicitate, pentru a fi puse la dispoziție auditorilor
Curții de Conturi în cadrul misiunii de audit pe anul 2019.
La finalizarea controlului și încheierea documentului de control, președintele a
comunicat membrilor Plenului, ai Biroului Executiv, secretarului general și direcțiilor
de specialitate, pentru informare și documentare, concluziile Curții de Conturi desprinse în urma misiunii de audit financiar.
Președintele C.E.S. a participat la lucrările Consiliului Național Tripartit de Dialog
Social la nivelul Guvernului, unde a reprezentat și a susținut punctele de vedere ale
Consiliului Economic și Social. De asemenea, în perioada de referință, președintele și
vicepreședinții au primit delegații din țară și din străinătate, care au solicitat întrevederi.
În perioada 2017–2019, Președintele C.E.S., dl Iacob Baciu, a exercitat președinția atât a A.I.C.E.S.I.S. cât și a U.C.E.S.I.F., la predarea celor două mandate (sfârșitul
anului 2019) domnia sa fiind ales în unanimitate președinte de onoare al celor două
forumuri internaționale de dialog social.
2.4. COMISIILE DE SPECIALITATE PERMANENTE ALE
CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
Comisiile de specialitate permanente 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. În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori
şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului
Economic şi Social. Comisiile de specialitate permanente sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală de către fiecare parte acesta fiind ales în cazul fiecărei
părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
În cadrul Consiliului Economic și Social sunt constituite nouă Comisii de specialitate permanente, conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 248/2013, fiecare comisie având
9 membri, câte 3 membri de fiecare parte. Alte comisii de specialitate temporare pot fi
înființate la propunerea membrilor Plenului, cu avizul B.Ex., prin Hotărâre a Plenului.
În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.
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Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:
a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1);
b) Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2);
c) Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3);
d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4);
e) Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi
cultură (C5);
f) Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6);
g) Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7);
h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8);
i) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9).
În cadrul comisiilor sunt analizate proiectele de acte normative înregistrate la
Consiliu spre a fi avizate și sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii și votului Plenului.
Proiectele de acte normative transmise de către Președinte Secretariatului Tehnic
în vederea includerii acestora în circuitul de avizare, au fost repartizate comisiilor de
specialitate spre a fi analizate și elaborate proiectele de avize, fiecare dintre acestea făcând obiectul ordinii de zi al uneia sau mai multor comisii, astfel:
1.	Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de
afaceri (C1)

În anul 2019, Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de
afaceri (C1), în cadrul celor 54 de ședințe, dintre care 2 fără cvorum, au fost analizate
524 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 456 proiecte de avize
și puncte de vedere ale părților înaintate Plenului (241 favorabile, 62 favorabile cu observații, 7 favorabile cu propuneri de modificare, 9 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 103 nefavorabile și 35 puncte de vedere), precum și 67 note de ședință.
În cadrul celor 54 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 383 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 309 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 163 proiecte de avize favorabile;
–– 43 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 4 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații;
–– 96 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 29 propuneri legislative s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 45 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
18  APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL R A P O R T D E A C T I V I T A T E 2 0 1 9

b) 19 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 15 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 13 proiecte de avize favorabile;
–– 2 poiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații.
• pentru 2 proiecte de lege s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 2 proiecte de lege au fost elaborate note de ședință.
c) 36 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 27 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 13 proiecte de avize favorabile;
–– 7 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații;
–– 5 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 3 proiecte de ordonanță de urgență au fost exprimate puncte de
vedere.
• pentru 6 proiecte de ordonanță au fost elaborate note de ședință.
d) 23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 18 proiecte de ordonanțe s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 10 proiecte de avize favorabile;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații
• pentru 5 proiecte de ordonanțe au fost elaborate note de ședință.
e) 63 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 53 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 42 proiecte de avize favorabile;
–– 9 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 1 proiect de hotărâre s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 9 proiecte de hotărâre s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru dezvoltare
economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) reflectă faptul că, la ședințele convocate în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în
procent de 81%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de
77%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile
au participat în procent de 81%.
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2.	Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse
și de tratament (C2)

În anul 2019, Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse
și de tratament (C2), în cadrul celor 54 de ședințe, dintre care 2 fără cvorum, au fost
analizate 492 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 373 pro
iecte de avize și puncte de vedere ale părților înaintate Plenului (221 favorabile, 37
favorabile cu observații, 11 favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare și observații, 101 nefavorabile și 2 puncte de vedere), precum și
119 note de ședință.
În cadrul celor 54 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 371 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 291 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 173 proiecte de avize favorabile;
–– 21 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 7 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 89 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 2 propuneri legislative s-au exprimat puncte de vedere;
• pentru 78 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
b) 14 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 11 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 5 proiecte de avize favorabile;
–– 4 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 3 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
c) 36 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 25 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 13 proiecte de avize favorabile;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 6 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 11 proiecte de ordonanță de urgență s-au elaborat note de ședință.
d) 21 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 10 proiecte de ordonanțe s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 8 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare.
• pentru 11 proiecte de ordonanță s-au elaborat note de ședință.
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e) 50 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 34 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 22 proiecte de avize favorabile;
–– 8 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 4 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 16 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) reflectă faptul că, la ședințele
convocate în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat
în procent de 75%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de
92%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile
au participat în procent de 80%.
3.	Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)

În anul 2019, Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune
socială, protecție socială și sănătate (C3), în cadrul celor 51 de ședințe, dintre care 2
fără cvorum, au fost analizate 453 de proiecte de acte normative, pentru care au fost
elaborate 173 de proiecte de avize înaintate Plenului (116 favorabile, 15 favorabile cu
observații, 4 favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare și observații, 37 nefavorabile) și 280 note de ședință.
În cadrul celor 51 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 348 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 131 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 85 proiecte de avize favorabile;
–– 10 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 33 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 217 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
b) 11 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 3 proiecte de lege s-au elaborat proiecte de avize favorabile;
• pentru 8 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
c) 21 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 8 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 3 proiecte de avize favorabile;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 13 proiecte de ordonanță de urgență s-au elaborat note de ședință.
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d) 20 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 2 proiecte de ordonanțe ale Guvernului s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 18 proiecte de ordonanțe ale Guvernului s-au elaborat note de
ședință.
e) 53 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 29 proiecte de hotărâri ale Guvernului s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 25 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil;
• pentru 24 proiecte de hotărâri ale Guvernului s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru relațiile de
muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) reflectă
faptul că, la ședințele convocate în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor
patronale au participat în procent de 91%, reprezentanții confederațiilor sindicale au
participat în procent de 88%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în procent de 81%.
4.	Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și
dezvoltare durabilă (C4)

În anul 2019, Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului
și dezvoltare durabilă (C4), în cadrul celor 45 de ședințe, dintre care 1 fără cvorum, au
fost analizate 430 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 65 proiec
te de avize înaintate Plenului (49 favorabile, 4 favorabile cu observații, 1 favorabil cu
propuneri de modificare, 11 nefavorabile) și 365 note de ședință.
În cadrul celor 45 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 327 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 57 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 44 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 1 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 10 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 270 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
b) 9 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 2 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 1 proiect de aviz favorabil;
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–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 7 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
c) 20 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului pentru care au fost
elaborate 20 note de ședință.
d) 23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului pentru care au fost elaborate 23
note de ședință.
e) 51 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 6 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 4 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații.
• pentru 45 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru agricultură,
dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) reflectă faptul că, la
ședințele convocate în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au
participat în procent de 79%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în
procent de 86%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în procent de 82%.
5.	Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)

În anul 2019, Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5), în cadrul celor 53 de ședințe, dintre care 3 fără cvorum, au fost
analizate 437 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 116 proiecte
de avize înaintate Plenului (75 favorabile, 7 favorabile cu observații, 2 favorabile cu
propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare și observații, 31 nefavorabile) și 321 note de ședință.
În cadrul celor 53 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 331 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 91 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 55 proiecte de avize favorabile;
–– 6 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 27 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 240 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
b) 11 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 3 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 2 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 8 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
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c) 21 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 2 proiecte de ordonanțe s-au elaborat proiecte de avize favorabile.
• pentru 19 proiecte de ordonanță s-au elaborat note de ședință.
d) 23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 2 proiecte de ordonanțe s-au elaborat proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 21 proiecte de ordonanțe s-au elaborat note de ședință.
e) 51 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 18 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 16 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 33 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) reflectă faptul că, la ședințele
convocate în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat
în procent de 83%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de
86%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile
au participat în procent de 75%.
6.	Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6)

În anul 2019, Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
(C6), în cadrul celor 47 de ședințe, dintre care 4 fără cvorum, au fost analizate 408 pro
iecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 256 proiecte de avize și puncte
de vedere ale părților înaintate Plenului (128 favorabile, 27 favorabile cu observații, 8
favorabile cu propuneri de modificare, 3 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 85 nefavorabile și 5 puncte de vedere), precum și 152 note de ședință.
În cadrul celor 47 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 300 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 195 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 87 proiecte de avize favorabile;
–– 21 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 6 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații;
–– 79 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 2 propuneri legislative s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 103 propuneri legislative s-au fost elaborat note de ședință.
b) 14 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 7 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 4 proiecte de avize favorabile;
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–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații.
• pentru 7 proiecte de lege s-au fost elaborate note de ședință.
c) 27 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 12 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 7 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 3 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 2 proiecte de ordonanțe de urgență s-au exprimat puncte de ve
dere.
• pentru 13 proiecte de ordonanțe de urgență au fost elaborate note de
ședință.
d) 23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 12 proiecte de ordonanțe s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 9 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 11 proiecte de ordonanțe s-au elaborat note de ședință.
e) 44 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 25 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 21 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 1 proiect de hotărâre s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 18 proiecte de hotărâre s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) reflectă faptul că, la ședințele convocate în cursul
anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent de 84%,
reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 81%, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în
procent de 76%.
7.	Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7)

În anul 2019, Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7), în cadrul celor 43 de ședințe, dintre care 2 fără cvorum, au fost analizate
423 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 123 proiecte de avize și
puncte de vere ale părților înaintate Plenului (97 favorabile, 2 favorabile cu observații, 3 favorabile cu propuneri de modificare, 1 favorabil cu propuneri de modificare și
observații, 19 nefavorabile și 1 punct de vedere) și 300 note de ședință.
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În cadrul celor 43 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 319 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 87 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 66 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 18 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 1 propunere legislativă s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 231 propuneri legislative s-au elabaroat note de ședință.
b) 11 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 4 proiecte de lege s-au elaborat proiecte de avize favorabile.
• pentru 7 proiect de lege s-au elaborat note de ședință.
c)
22 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 11 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 10 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare.
• pentru 11 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat note de ședință.
d) 21 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 7 proiecte de ordonanțe s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 5 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• iar pentru 14 proiecte de ordonanțe s-au elaborat note de ședință.
e) 50 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 13 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 12 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații.
• iar pentru 37 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru cooperație,
profesii liberale și activități independente (C7) reflectă faptul că, la ședințele convocate
în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent
de 85%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 81%, iar
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în procent de 87%.
8.	Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8)

În anul 2019, Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății
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civile (C8), în cadrul celor 46 de ședințe, dintre care 2 fără cvorum, au fost analizate
430 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 205 proiecte de avize și
puncte de vedere ale părților înaintate Plenului (153 favorabile, 14 favorabile cu observații, 8 favorabile cu propuneri de modificare, 4 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 25 nefavorabile și 1 punct de vedere), precum și 225 note de ședință.
În cadrul celor 46 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 318 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 153 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 111 proiecte de avize favorabile;
–– 11 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 5 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații;
–– 24 proiecte de avize nefavorabile.
• iar pentru 165 propuneri legislative s-au elaborat note de ședință.
b) 11 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 4 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 3 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații.
• pentru 7 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
c) 26 proiecte de ordonanțe de urgență a Guvernului, dintre care:
• pentru 14 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 8 proiecte de avize favorabile;
–– 2 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• pentru 12 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat note de ședință.
d) 52 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 26 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 24 proiecte de avize favorabile;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu observații;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații.
• pentru 26 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) reflectă faptul că, la ședințele convocate
în cursul anului 2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent
de 88%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 89%, iar
reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în procent de 69%.
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9.	Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)

În anul 2019, Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9), în
cadrul celor 55 de ședințe, dintre care 3 fără cvorum, au fost analizate 535 proiecte
de acte normative, pentru care au fost elaborate 471 proiecte de avize și puncte de
vedere ale părților înaintate Plenului (267 favorabile, 40 favorabile cu observații, 17
favorabile cu propuneri de modificare, 4 favorabile cu propuneri de modificare și observații, 139 nefavorabile și 4 puncte de vedere), precum și 64 note de ședință.
În cadrul celor 55 de ședințe au fost elaborate proiecte de avize/puncte de vedere/note, pentru următoarele categorii de acte normative:
a) 398 propuneri legislative inițiate de senatori și deputați, dintre care:
• pentru 373 propuneri legislative s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 193 proiecte de avize favorabile;
–– 32 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 12 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare și observații;
–– 133 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 3 propuneri legislative s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 22 propuneri legislative s-au elaborat note scrise.
b) 18 proiecte de lege inițiate de Guvern, dintre care:
• pentru 14 proiecte de lege s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
• 9 proiecte de avize favorabile;
• 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare;
• 3 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 4 proiecte de lege s-au elaborat note de ședință.
c) 32 proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului, dintre care:
• pentru 18 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat următoarele
proiecte de avize:
–– 12 proiecte de avize favorabile;
–– 4 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 2 proiecte de avize nefavorabile.
• pentru 1 proiect de ordonanță de urgență s-au exprimat puncte de vedere.
• pentru 13 proiecte de ordonanțe de urgență s-au elaborat note de ședință.
d) 23 proiecte de ordonanțe ale Guvernului, dintre care:
• pentru 13 proiecte de ordonanțe s-au elaborat următoarele proiecte de
avize:
–– 10 proiecte de avize favorabile;
–– 3 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare.
• pentru 10 proiecte de ordonanțe s-au elaborat note de ședință.
e) 64 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care:
• pentru 49 proiecte de hotărâri s-au elaborat următoarele proiecte de avize:
–– 43 proiecte de avize favorabile;
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–– 4 proiecte de avize favorabile cu observații;
–– 1 proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare și observații;
–– 1 proiect de aviz nefavorabil.
• iar pentru 15 proiecte de hotărâri s-au elaborat note de ședință.
Situația centralizată privind prezența membrilor Comisiei pentru administrație
publică și ordine publică (C9) reflectă faptul că, la ședințele convocate în cursul anului
2019, reprezentanții confederațiilor patronale au participat în procent de 88%, reprezentanții confederațiilor sindicale au participat în procent de 80%, iar reprezentanții
asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au participat în procent de 87%.
Prezența la cele 448 de ședințe ale comisiilor de specialitate, a celor 81 de membri ai comisiilor Consiliului Economic și Social, raportată la structura părților, se prezintă astfel:
Nr.
membri

Nr.
prezențe

Nr. total de
absențe

Procent
prezențe

Procent
absențe

Confederații patronale

27

1133

220

84%

16%

Confederații sindicale

27

1124

210

84%

16%

27

988

243

80%

20%

81

3245

673

83%

17%

Parte reprezentată în CES

Reprezentanți ai asociațiilor și
fundațiilor neguvernamentale ai
societății civile
Total General

Numărul ședințelor comisiilor de specialitate convocate a crescut de la 250 în
anul 2018 la 448 în anul 2019.
3.

ACTIVITATEA SECRETARIATULUI TEHNIC AL
CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL

Secretariatul Tehnic (S.T.-C.E.S.), este aparatul de lucru de specialitate și tehnico-administrativ al Consiliului Economic și Social, condus de un secretar general,
numit de Plenul Consiliului Economic și Social.
Secretariatul Tehnic are în componența sa 5 direcții de specialiate, după cum
urmează:
• Direcția Generală Avizare;
• Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare;
• Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate;
• Direcția Achiziții Publice și Administrativ;
• Direcția Relații Internaționale și Relații Publice.
Secretariatul Tehnic (S.T.-C.E.S.), condus de secretarul general a asigurat suportul tehnic și logistic de specialitate Plenului, Biroului Executiv, președintelui și comisiilor de specialitate prin: secretarul general, direcțiile, serviciile și birourile de specialitate.
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Secretariatul Tehnic, sub coordonarea Secretarului General a pregătit și a asigurat condițiile administrative și tehnice pentru elaborarea proiectelor de avize, a avizelor, a proiectelor de hotărâri și ale hotărârilor Plenului și ale Biroului Executiv, precum
și a deciziilor emise de către președintele C.E.S.
Secretariatul Tehnic a publicat pe pagina de web a C.E.S., documentele constitutive ale C.E.S., Ordinea de zi a Plenului, avizele emise la proiectele de acte normative
transmise de către inițiatori (Parlament, Guvern), activitățile internaționale derulate
de C.E.S., bugetul de venituri și cheltuieli, planul de achiziții publice, anunțurile cu
privire la posturile vacante, concursuri și rezultatele concursurilor, precum și alte documente de interes public.
În cursul anului 2019, Secretarul general a participat la ședințele Biroului
Executiv și Plenului C.E.S., a certificat prin semnătură, legalitatea și conformitatea
datelor din tabelele de prezență ale membrilor C.E.S. la sedințele Plenului, Biroului
Executiv și Comisiilor de specialitate.
Secretarul General a preluat corespondența zilnică și a prezentat-o spre repartizare Președintelui Consiliului Economic și Social. Astfel, în anul 2019 au fost înregistrate în Registrul General de Intrări-Ieșiri un număr de 6694 documente, care au
fost repartizate de către președinte secretarului general și direcțiilor de specialitate, cu
termene precise și modalități de rezolvare. În raport cu precizările și termenele menționate, Secretarul General a monitorizat realizarea lucrărilor/documentelor repartizate
direcțiilor în competența cărora intră rezolvarea acestora.
În vederea îmbunătățirii activității instituției, în cursul anului 2019, Secretarul
general împreună cu direcțiile de specialitate a propus spre avizare Biroului Executiv
și spre aprobare Plenului C.E.S., trei modificări ale Organigramei și ale Statului de
funcții, conform art. 76 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
Economic și Social.
Având în vedere lipsa de personal, atât prin vacantarea posturilor cât și prin creșterea volumului activității Secretariatului Tehnic, Secretarul general a propus în anul
2019, scoaterea la concurs a 13 posturi vacante și angajarea prin detașare a 8 persoane.
În temeiul Deciziei nr. 223/20.09.2017 a Președintelui C.E.S., Secretarul general
a organizat, săptamânal, ședințe cu personalul de conducere al S.T.-C.E.S., având ca
obiect informarea acestuia cu privire la problemele curente, precum și analiza rezolvării la termenele stabilite a celor în derulare.
Secretarul general a organizat, lunar, ședințe cu tot personalul S.T.-C.E.S., vizând informarea tuturor salariaților cu privire la problemele curente, analiza rezolvării
celor în derulare, precum și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea activității.
În anul 2019, în temeiul Ordinului nr. 600/2018, emis de secretarul general al
Guvernului, având în vedere Decizia Președintelui C.E.S. nr. 209/2018, Secretarul general a organizat, periodic, ședințe privind controlul intern managerial. În cadrul acestora
au fost stabilite 18 obiective specifice direcțiilor de specialitate cu 27 de indicatori de
performanță, au fost analizate riscurile aferente (33), au fost identificate activitățile pentru care se puteau emite proceduri (31), din care 30 de proceduri au fost elaborate, au
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fost actualizate procedurile existente, a fost făcută evaluarea implementării controlului
intern managerial și s-a elaborat programul de dezvoltare a S.C.M. pentru anul 2020.
În anul 2019, ca urmare a desemnării de către confederațiile patronale/sindicale/
organizațiile și fundațiile societății civile, Secretarul general, împreună cu S.T. -C.E.S. au
verificat îndeplinirea condițiilor legale și a validat un numar de 41 de dosare de candidaturi pentru membrii în Plenul C.E.S. și în Comisiile de specialitate permanente ale C.E.S.,
conform art.15 alin (3) din Legea 248/2013, republicată. De asemenea, Secretarul general a dispus Secretariatului Tehnic arhivarea dosarelor membrilor Plenului/Comisiilor,
cărora confederațiile patronale/sindicale/Prim-ministru le-au retras mandatul.
Secretarul general, împreună cu directorii direcțiilor de specialitate au asigurat
redactarea și transmiterea în termenul legal a răspunsurilor la petițiile și sesizările formulate de către persoane fizice/juridice (aproximativ 143 documente).
În cursul anului analizat, Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au evaluat necesarul de resurse financiare pentru anul 2020, au pregătit documentația necesară privind execuția bugetară pe anul în curs, precum și pentru proiectul
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, pe care le-au înaintat spre avizare Biroului Executiv, conform art. 34 alin. (23) din R.O.F. - C.E.S. și spre aprobare
Plenului, conform art. 18 alin. (f) din R.O.F. - C.E.S.
Președintele, împreună cu Secretarul general și directorul Direcției BugetFinanțe, Contabilitate au susținut Proiectul de buget aprobat de Plenul C.E.S. la
Ministerul Finanțelor Publice, la Comisiile Parlamentare Reunite, precum și în Plenul
Parlamentului României.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au asigurat punerea la
dispoziția membrilor Plenului, ai Biroului Executiv și ai Comisiilor de specialitate permanente, a documentelor necesare în vederea desfășurării activității acestora.
Secretarul General, împreună cu directorii direcțiilor de specialitate au vizat
pentru legalitatea și conformitatea datelor înscrise în documentele prezentate spre
aprobare Președintelui Consiliului Economic și Social.
Secretarul general, împreună cu directorii direcțiilor de specialitate au instruit și
pregătit personalul din subordine cu privire la respectarea și îndeplinirea atribuțiilor din
fișa postului, din Regulamentul de Organizare și Funcționare și din Regulamentul Intern,
precum și punerea în aplicare a deciziilor și a hotărârilor structurilor de conducere.
În anul 2019, Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au pus
în aplicare 182 de Hotărâri ale Plenului, 75 de Hotărâri ale Biroului Executiv, 247
de Decizii ale Președintelui și au executat toate lucrările repartizate direct de către
Președintele C.E.S.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au asigurat condițiile necesare desfășurării în bune condiții a misiunii de audit a Curții de Conturi a
României, au pregătit și au pus la dispoziția auditorilor, conform termenelor stabilite,
toate documentele solicitate pentru a fi verificate.
Secretarul general, împreună cu directorii direcțiilor de specialitate au efectuat
evaluarea anuală a performanțelor profesionale a celor 30 de salariați ai S.T.- C.E.S., au
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actualizat 28 de fișe de post, 21 de acte adiționale aferente contractelor individuale de
muncă, precum și atribuțiile aferente fiecărei direcții / serviciu / birou, conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.E.S.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au întocmit Planul
anual de achiziții, care a suferit un număr de 7 modificări și actualizări aprobate de
Președintele C.E.S.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au pregătit documentația în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, utilități, achiziții și au urmărit
derularea acestora, pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au luat măsurile necesare în vederea achiziționării și acordării voucherelor de vacanță, salariaților S.T. – C.E.S.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au verificat oportunitatea, conformitatea și legalitatea a 41 de contracte și acte adiționale încheiate de către
C.E.S. cu persoane fizice și juridice, pe care le-au vizat și le-au prezentat spre aprobare
președintelui.
Secretarul general, împreună cu directorul Direcției Achiziții Publice și
Administrativ au urmărit efecturea la termenele legale a tuturor verificarilor I.S.C.I.R.,
precum și derularea în bune condiții a contractului privind instructajul de Protecția
Muncii și P.S.I.
Secretarul general a urmărit efectuarea controlului periodic de Medicina Muncii
pentru cei 30 de salariați ai S.T. -C.E.S. De asemenea, Secretarul general a monitorizat
efectuarea concediului de odihnă de către salariații S.T. -C.E.S., conform programării
anuale aprobată de Președintele C.E.S.
Secretarul general a monitorizat exploatarea și întreținerea instalațiilor de semnalizare, stingătoare, hidranți, etc. necesare intervențiilor în caz de incendiu, conform
planului de apărare și protecție împotriva incendiilor.
Secretarul General, împreună cu directorul Direcției Achiziții Publice și
Administrativ au analizat și propus condițiile tehnice necesare pentru întocmirea proiectului caietului de sarcini privind achiziția unui sediu (proiect dezbătut în B.Ex.) care
să asigure funcționarea instituției în condiții de deplină siguranță și legalitate.
Secretarul general, împreună cu directorul Direcției Achiziții Publice și
Administrativ au vizionat 13 imobile în vederea realizării achiziției unui imobil cu
destinație de sediu C.E.S., nici unul dintre acestea neîntrunind toate condițiile stabilite
în caietul de sarcini.
Secretarul general a transmis către Regia Autonomă – Administrația Protocolului
de Stat două solicitări pentru o ofertă de sediu, care au rămas, fără rezultat.
Secretarul general, împreuna cu direcțiile de specialitate au participat la organizarea Adunării Generale și a Consiliului de Administrație ale A.I.C.E.S.I.S., a
Conferinței internaționale O.I.M.-A.I.C.E.S.I.S.-C.E.S. România, precum și a Biroului
U.C.E.S.I.F., în perioada 9-11 octombrie 2019, București.
Secretarul general, împreuna cu Președintele C.E.S. și directorul Direcției Relații
Internaționale și Relații Publice au făcut parte din delegația C.E.S. care a participat
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la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai C.E.S.-urilor europene și ai C.E.S.E. în zilele de 13 și 14 iunie, la Roma, organizată de Consiliul Național
pentru Economie si Muncă C.N.E.L. din Italia. Tema principală a reuniunii a constituit-o „Rolul C.E.S.-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale”. Delegațiile prezente la eveniment au subliniat necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană - Agenda 2030 - care să
poată răspunde eficient provocărilor economice și sociale cărora trebuie să le facă față
Europa. Președinții și secretarii generali ai Consiliilor Economice și Sociale naționale
din cadrul UE și președintele Comitetului Economic și Social European (C.E.S.E.) au
adoptat un document intitulat „Concluzii” care transmite un mesaj clar de susținere
a Proiectului european și a Agendei pentru dezvoltare durabilă. Aceste Concluzii au
fost transmise Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului European.
Secretarul general, împreună cu direcțiile de specialitate au pregătit proiectul
raportului de activitate pe anul anterior și l-au prezentat spre avizare Biroului Executiv
și spre aprobare Plenului C.E.S.
3.1.

DIRECŢIA GENERALĂ AVIZARE

Direcția Generală Avizare este compartimentul care asigură expertiza de specialitate structurilor Consiliului Economic și Social în domeniul activității de avizare și de
pregătire a ședințelor acestora, având următoarele atribuții principale: acordă asistență
de specialitate cu privire la proiectele de acte normative transmise spre avizare, difuzează membrilor materialele care urmează a fi dezbătute, asigură întocmirea și redactarea proiectelor de avize elaborate de Comisiile de specialitate permanente, precum și a
avizelor adoptate de Plen, ține evidența acestora, gestionând baze de date și întocmind
statistici cu privire la acestea, și asigură activitatea de organizare a ședințelor.
Activitatea de elaborare a avizelor
Raportat la activitatea de avizare, în anul 2019, Direcția Generală Avizare a înregistrat un total de 565 de proiecte de acte normative transmise spre avizare, comparativ
cu 475 în anul precedent. Dintre acestea, 523 de proiecte au întrunit condițiile legale
pentru a fi adoptate avize, respectiv puncte de vedere exprimate conform prevederilor
art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 4 proiecte de acte normative au fost exprimate puncte de vedere ale părților, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unul a fost neavizat, iar 37 au fost returnate inițiatorilor.
În urma analizării proiectelor de acte normative în cadrul ședințelor Plenului,
direcția de specialitate a centralizat propunerile de modificare și observațiile formulate
de membri, a conferit acestora un caracter unitar, urmărind raportarea la prevederile
legale în materie, precum și a normelor de tehnică legislativă instituite prin Legea nr.
24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, elaborând următoarele
tipuri de avize: avize favorabile, avize favorabile, cu propuneri de modificare / observații, avize nefavorabile, cu motivarea aferentă. În cazurile în care nu a fost posibilă
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adoptarea unui aviz în condiţiile impuse de lege, direcția de specialitate a consemnat
punctele de vedere ale părților (conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr.
248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În situația prevăzută
la art. 19 alin. (1) din aceeași lege, cu privire la neîndeplinirea condiției de cvorum, au
fost, de asemenea, consemnate punctele de vedere ale părţilor, acestea fiind adoptate
prin vot majoritar simplu de fiecare parte.
Direcția Generală Avizare a redactat astfel 196 de avize favorabile, 170 de avize favorabile cu propuneri de modificare/ observații, 142 de avize nefavorabile și 19
puncte de vedere exprimate conform prevederilor art. 6 alin. (7), respectiv art. 19 alin.
(1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În privința proiectelor de acte normative care nu au îndeplinit condițiile legale
pentru a fi avizate, raportat la dispozițiile art. 18 lit. a) din Regulamentul de organizare
și funcționare, returnate ca urmare a hotărârii Plennului, Direcția Generală Avizare a
întocmit adrese de returnare către inițiatorii acestora, în vederea finalizării procesului
de avizare interministerială. Se impune a fi menționat faptul că art. 22 din Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, stipulează faptul că „după finalizarea procesului
de avizare interministerială (...) a proiectului de act normativ, forma finală însoțită,
dacă este cazul, de observațiile instituțiilor avizatoare și de nota justificativă privind
nepreluarea acestora, se transmite, prin grija inițiatorilor (...) Consiliului Economic și
Social (...) în vederea obținerii avizelor, dacă obținerea acestora este obligatorie, conform dispozițiilor legale în vigoare”.
Tabel nr. 1. Situația sintetică privind numărul și tipul avizelor
adoptate în anul 2019
Aviz
favorabil

Aviz favorabil
cu observații/
propuneri de
modificare

Aviz
nefavorabil

Puncte de
vedere

Total

147

119

137

12

415

Proiecte de Lege

6

10

3

–

19

Proiecte de Ordonanță
de urgență a Guvernului

12

12

1

2

27

Proiecte de Ordonanță
al Guvernului

5

8

–

–

13

Proiecte de Hotărâre a
Guvernului

26

21

1

1

49

TOTAL

196

170

142

15

523

Tip
proiect de
act normativ

Tip aviz

Propuneri legislative
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Prin prisma analizei numărului de proiecte de acte normative avizate, se poate
vorbi despre înregistrarea unei evoluții continue, remarcându-se că, începând cu anul
2011, tendința a fost ascendentă. Departe de pragul critic din 2009, când au fost emise
doar 29 de avize, și depășind pragurile din 2013, cu un număr de 197 de proiecte de
acte normative avizate, respectiv 475 în anul 2018, se poate afirma că anul 2019 s-a înscris pe linia constantă a evoluției, constituindu-se într-un reper fundamental pentru
consolidarea rolului principal statuat de legea C.E.S. (fig. nr. 1).
Fig. nr. 1. Avizarea proiectelor de acte normative

Din punct de vedere al categoriei proiectelor de acte normative avizate, ponderea pe care o ocupă propunerile legislative parlamentare este majoritară, cu aproximativ 75% din totalul proiectelor de acte normative supuse avizării, avizul asupra unui
număr de 380 dintre acestea fiind solicitat de Senat și un număr de 38 de către Camera
Deputaților (fig. nr. 2). Raportat la inițiativele legislative ale Guvernului, trebuie precizat faptul că cele mai multe solicitări au venit din partea Ministerului Finanțelor
Publice, care a transmis spre avizare 53 de proiecte de acte normative, și a Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, care a solicitat avizul pentru un număr de 23 de proiecte
de acte normative.
Fig. nr. 2. Ponderea proiectelor de acte normative avizate în anul 2019
din punct de vedere al categoriei din care fac parte
3%
7%

12%

4%
74%
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Direcția Generală Avizare păstrează și actualizează situația detaliată a proiectelor de acte normative transmise Consiliului Economic și Social spre avizare, urmărind
parcursul acestora, precum și evidența avizelor adoptate, întocmind situații cu privire
la evoluția acestora.
Dincolo de indicatorul cantitativ, analiza de față nu poate trata și indicatorul
calitativ, căruia acordarea atenției cuvenite se constituie într-un deziderat, cu referire
la măsura în care propunerile de modificare și observațiile au fost preluate de inițiator
și integrate în cuprinsul actelor, care, deși fiind vorba despre un aviz consultativ, are
rolul de a reflecta importanța acordată Consiliului.
Avizele adoptate în urma ședințelor Plenului au constituit rezultatul dezbaterilor dintre membri, dintre aceștia și reprezentanții inițiatorilor proiectelor de acte
normative, dar au fost fundamentate mai ales pe proiectele de avize prezentate de
Comisiile de specialitate permanente. În cadrul celor 448 de ședințe ale Comisiilor de
specialitate permanente, experții din cadrul Direcției Generale Avizare au urmărit încadrarea în termenul de avizare prevăzut de legea de organizare și funcționare, au asigurat consultanță membrilor cu privire la proiectele de acte normative supuse avizării,
în vederea emiterii unor avize bine fundamentate, raportat la un cadru legal actualizat,
documentându-se şi informându-se pentru a putea realiza o bună expertiză în cadrul
şedinţelor, întocmind tabele comparative, punând la dispoziția membrilor notele de
prezentare și opiniile întocmite de către consilierii juridici, centralizând observațiile și
propunerile formulate de membrii comisiilor sau provenite din partea diferitelor organizații, activitate concretizată în redactarea celor 2316 de proiecte de avize și puncte
de vedere ale comisiilor de specialitate permanente (2191 de proiecte de avize și 125
puncte de vedere), raportat la 1242 în cursul anului precedent (fig. nr. 3), acestea fiind
ulterior supuse Plenului spre aprobare.
Fig. nr. 3. Situația elaborării proiectelor de avize
emise de Comisiile de specialitate permanente

Proiectele de acte normative transmise spre avizare în prima parte a anului au
fost repartizate comisiilor de specialitate permanente, în funcție de obiectul de reglementare, în vederea analizării și elaborării proiectelor de avize, fiecare dintre acestea
făcând obiectul ordinii de zi al uneia sau mai multor comisii, potrivit competenței,
ulterior stabilindu-se ca fiecare dintre acestea să se întrunească săptămânal și să se
pronunțe asupra proiectelor de acte normative transmise (fig. nr. 4).
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Fig. nr. 4. Ponderea activității de avizare a proiectelor de acte normative
pe Comisii de specialitate permanente

Situația sintetică a avizării proiectelor de acte normative de Comisiile de specialitate permanente se prezintă astfel:
1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1)
Tipul proiectului
de act normativ

Cu propuneri
Puncte de vedere Puncte de vedere
Nefa
Total Favo de modificare
exprimate în
exprimate în
Nea Decli Amâ
vora
(524) rabile
și/sau
cazul nerealizării cazul neîntrunirii vizate nate nate
bile
observații
consensului
cvorumului

Propuneri legislative

383

163

50

96

29

-

2

9

34

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

63

42

9

2

1

-

-

-

9

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

36

13

9

5

3

2

-

-

4

Proiecte de lege

19

13

2

-

2

2

-

-

-

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

10

8

-

-

-

-

-

5

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

Total Favo
(492) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

371

173

29

89

2

5

54

19

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

50

22

8

4

-

-

8

8

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

36

13

6

6

-

4

2

5

Proiecte de lege

14

5

4

2

-

-

1

2

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

21

8

2

-

-

-

4

7

3. Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(453) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

348

85

13

33

-

2

166

49

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

53

25

3

1

-

-

15

9

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

21

3

3

2

-

-

4

9

Proiecte de lege

11

3

-

-

-

2

5

1

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

20

1

-

1

-

-

8

10
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4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(430) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

327

44

3

10

-

3

253

14

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

51

4

2

-

-

-

38

7

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

20

-

-

-

-

-

19

1

Proiecte de lege

9

1

-

1

-

-

6

1

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

-

-

-

-

-

19

4

5. Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(437) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

331

55

9

27

-

1

229

10

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

51

16

1

1

-

1

27

5

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

21

2

-

-

-

2

16

1

Proiecte de lege

11

2

-

1

-

2

5

1

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

-

-

2

-

-

18

3

6. Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(408) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

300

87

29

79

2

16

71

16

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

44

21

2

2

1

-

14

4

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

27

7

2

3

2

5

4

4

Proiecte de lege

14

4

3

-

-

2

3

2

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

9

2

1

-

-

8

3

7. Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(423) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

319

66

3

18

1

-

228

3

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

50

12

1

-

-

2

29

6

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

22

10

1

-

-

-

9

2

Proiecte de lege

11

4

-

-

-

1

6

-

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

21

5

1

1

-

3

5

6
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8. Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(430) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

318

111

18

24

-

5

147

13

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

52

24

2

-

-

-

21

5

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

26

8

5

1

-

-

11

1

Proiecte de lege

11

3

1

-

-

2

4

1

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

7

-

-

1

-

8

7

9. Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)
Tipul proiectului
de act normativ

Total Favo
(535) rabile

Cu propuneri
de modificare
și/sau
observații

Nefavo
rabile

Puncte de vedere
exprimate în
cazul nerealizării
consensului

Puncte de vedere
exprimate în
Decli Amâ
cazul neîntrunirii nate
nate
cvorumului

Propuneri legislative

398

193

47

133

3

-

16

6

Proiecte de hotărâre a
Guvernului

64

43

5

1

-

3

4

8

Proiecte de ordonanță de
urgență a Guvernului

32

12

4

2

1

7

-

6

Proiecte de lege

18

9

2

3

-

-

-

4

Proiecte de ordonanță a
Guvernului

23

10

3

-

-

5

-

5

Activitatea de pregătire a ședințelor
În cursul anului 2019, Direcția Generală Avizare a pregătit organizarea celor 56
de ședințe ale Plenului, 5 dintre acestea convocate suplimentar față de ședințele săptămânale obligatorii prevăzute de lege, la solicitarea unor inițiatori ai proiectelor de acte
normative, în vederea avizării unor proiecte de acte normative cu caracter de urgență,
la fiecare dintre acestea direcția de specialitate transmițând invitații inițiatorilor, în
vederea susținerii soluțiilor legislative promovate, aceștia având asftfel oportunitatea
de participa la dezbateri, de a-și prezenta instrumentele de motivare și de a răspunde
interpelărilor membrilor Plenului. De asemenea, direcția de specialitate a asigurat organizarea celor 47 de ședințe ale Biroului Executiv
Ca și procedură de lucru, activităţile desfăşurate anterior, în cadrul și ulterior
şedinţelor Plenului, ale Biroului Executiv și ale comisiilor de specialitate, se reflectă,
în principal, în următoarele aspecte: tehnoredactarea proiectului ordinii de zi, pe baza
materialelor repartizate de președintele consiliului, respectiv de secretarul general, difuzarea în format electronic a acestora către membri, alcătuirea și multiplicarea mapei
de şedinţă cu materialele aferente, luarea măsurilor necesare pentru ca documentele
transmise să fie proiectate în sală în condiții corespunzătoare, astfel încât desfăşurarea
şedinţei să nu fie prejudiciată din această cauză, pregătirea salii de şedinţă şi asigurarea protocolului, pregătirea foii de prezenţă și înaintarea către membrii și invitații
prezenţi în sală, în vederea semnării, anunţarea preşedintelui despre situaţia prezenţei
membrilor la şedinţa respectivă, în vederea stabilirii cvorumului necesar desfășurării
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ședinței, asigurarea înregistrării prin mijloace audio-video a şedinţei, pe baza căreia
va fi întocmit procesul-verbal al ședinței, cu consemnarea hotărârilor adoptate, acesta
urmând a face obiectul ordinii de zi a următoarei ședințe, în vederea aprobării, întocmirea proiectelor de avize elaborate de comsiile de specialitate, a avizelor adoptate de Plen, respectiv a punctelor de vedere ale părților exprimate, ţinând seama de
propunerile de modificare şi observaţiile formulate în cadrul dezbaterilor, întocmirea
documentelor necesare în vederea parcurgerii etapelor necesare și reintroducerii pe
ordinea de zi a punctelor asupra cărora s-a hotărât amânarea, întocmirea adreselor de
însoţire a avizelor, transmiterea avizelor către iniţiatorii proiectelor de acte normative, cele aferente propunerilor legislative urmând a fi postate pe site-urile Senatului și
Camerei Deputaților, monitorizarea întregului parcurs al actului emis de către Plen
până la ieşirea din instituţie, către destinatar, transmiterea ordinilor de zi și a avizelor
adoptate către Direcția pentru Relaţii Publice şi Relaţii Internaţionale spre a fi postate
pe site-ul instituţiei, menținerea relației cu membrii structurilor CES și cu terții, în vederea asigurării unui flux informațional corespunzător, cât și formularea de răspunsuri
la petițiile și solicitările de informații formulate raportat la activitatea de avizare, participarea la ședințele Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de control intern managerial și stabilirea obiectivelor anuale specifice, a indicatorilor asociați
obiectivelor, a riscurilor asociate acestora, completarea chestionarelor de autoevaluare,
arhivarea pe suport de hârtie şi electronic a întreagii documentaţii gestionate la nivelul
direcției, asigurarea necesarului de bunuri în vederea eficientizării modului de lucru,
participarea la ședințele organizate de către secretarul general privind analiza activității direcției și îmbunătățirea acesteia,
Cu ocazia fiecărei ședințe, personalul din cadrul direcției s-a preocupat ca
membrii Plenului, ai Biroului Executiv și ai comisiilor de specialitate să semneze listele de prezență, pentru fiecare dintre cele trei părți, partea patronală, partea sindicală
și partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile, fiind ulterior
prezentate pentru a fi verificate pentru legalitate și conformitate și asumate prin semnătură de către secretarul general și directorii direcțiilor de specialitate implicați în derularea procedurii, apoi pentru a fi validate de către vicepreședinți și membrii Biroului
Executiv, aprobate de către președintele CES și transmise Direcției Buget-Finanțe,
Contabilitate, în vederea întocmirii documentației necesare acordării indemnizațiilor
lunare. Direcția Generală Avizare a înregistrat și a păstrat evidența documentelor cu
privire la prezența membrilor în Plen, B.Ex. și Comisiile de specialitate permanente,
pe baza acestora întocmind centralizatoare lunare cu privire la prezența fiecărui membru la ședințe.
În cursul anului 2019, Direcția Generală Avizare a asigurat organizarea unui
număr de 448 de ședințe ale comisiilor de specialitate, astfel: 54 de ședințe ale Comisiei
pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri, în cadrul cărora au
fost analizate 524 de proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 457 proiecte de avize și puncte de vedere, 54 de ședințe ale Comisiei pentru drepturi și libertăți
cetățenești, egalitate de șanse și de tratament, în cadrul cărora au fost analizate 492 de
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proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 373 proiecte de avize și puncte de vedere, 51 de ședințe ale Comisiei pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate, în cadrul cărora au fost analizate 453 de
proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 173 de proiecte de avize, 45 de
ședințe ale Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă, în cadrul cărora au fost analizate 430 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 65 proiecte de avize, 53 de ședințe ale Comisiei pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură, în cadrul cărora au fost
analizate 437 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 116 proiecte de
avize, 47 de ședințe ale Comisiei pentru protecția consumatorului și concurență loială,
în cadrul cărora au fost analizate 408 proiecte de acte normative, pentru care au fost
elaborate 256 proiecte de avize și puncte de vedere, 43 de ședințe ale Comisiei pentru
cooperație, profesii liberale și activități independente, în cadrul cărora au fost analizate
423 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 123 proiecte de avize și
puncte de vedere, 46 de ședințe ale Comisiei pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile, în cadrul cărora au fost analizate 430 proiecte de acte normative,
pentru care au fost elaborate 205 proiecte de avize și puncte de vedere, și 55 de ședințe
ale Comisiei pentru administrație publică și ordine publică, în cadrul cărora au fost
analizate 535 proiecte de acte normative, pentru care au fost elaborate 471 proiecte de
avize și puncte de vedere.
Raportat la organizarea ședințelor comisiilor de specialitate, Direcția Generală
Avizare a asigurat condițiile pentru desfășurarea acestora în condiții optime, redactând ordinile de zi, transmițând convocările, difuzând materialele aferente, menținând
comunicarea cu membrii, depunând eforturi pentru a răspunde cu promptitudine oricăror solicitări formulate, răspunzând de funcționarea în parametri optimi a aparaturii
de proiectare și înregistrare.
Direcția Generală Avizare s-a îngrijit ca documentele repartizate de către președintele consiliului, prin registratură și înregistrate în Registrul General de Intrări-Ieșiri
să fie incluse în proiectele ordinii de zi ale Biroului Executiv și ale Plenului, pentru a
fi analizate, dezbătute și pentru a se putea lua hotărâri și decizii în baza acestora (3161
din totalul de 6694 de documente înregistrate ținând de activitatea curentă a direcției).
De asemenea, a asigurat pregătirea și transmiterea documentelor necesare desfășurării
ședințelor în condiții corespunzătoare, atât prin întocmirea în format letric a mapei
președintelui, a vicepreședinților și a membrilor Biroului Executiv, cât și prin asigurarea suportului în format electronic a tuturor documentelor ce au făcut obiectul ordinii
de zi din cadrul ședințelor, acestea reprezentând ulterior parte din arhiva constituită la
nivelul direcției.
Ca activitate auxiliară direcției, se impune a se menționa faptul că secretariatul
Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de control intern managerial
este asigurat de unul dintre experții Direcției Generale Avizare, acesta fiind desemnat
ca persoană responsabilă cu riscurile la nivel de instituție și fiind totodată membru în
echipa de gestionare a riscurilor. Ca în fiecare an, activitatea secretarului pe sectorul de
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control intern managerial a vizat, în principal, următoarele aspecte:
• convocarea ședințelor Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de control intern managerial, elaborarea și redactarea proceselor-verbale
aferente acestor ședințe;
• asigurarea de consultanță direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Economic și Social în vederea elaborării de către membrii comisiei a situațiilor privind obiectivele generale și specifice stabilite, a riscurilor și indicatorilor de performanță pe fiecare obiectiv propus;
• centralizarea tuturor documentelor primite de la compartimente (situația
obiectivelor specifice, registrul riscurilor, inventarierea procedurilor operaționale, chestionare autoevaluare pe fiecare compartiment etc.), în vederea
elaborării documentelor de închidere anuale, în conformitate cu Ordinul
Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice;
• elaborarea și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul Consiliului
Economic și Social;
• elaborarea și actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial;
• transmiterea situațiilor de închidere întocmite și aprobate de Președinte
(Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2018, Situație centralizatoare semestrială privind stadiul implementării
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018, Situație
sintetică a rezultatelor autoevaluării pe anul 2018, Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la
data de 31 decembrie 2018) în format letric și electronic către direcția de
specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea
formatului și a termenelor prevăzute de lege.
În anul 2019, dintr-un total de 6694 de documente înregistrate în Registrul
General de Intrări – Ieșiri, 3161 de documente au făcut obiectul activității Direcției
Generale Avizare, dintre care:
• 557 au reprezentat convocări de ședințe;
• 228 au reprezentat proiecte de acte normative transmise spre avizare;
• 523 au reprezentat avize adoptate de Plen;
• 511 au reprezentat invitații transmise;
• 134 au reprezentat solicitări de motivări de absențe;
• 671 au reprezentat liste de prezență aferente ședințe / centralizatoare prezențe;
• 94 au reprezentat procese-verbale de ședințe;
• 443 au reprezentat alte documente.
În perioada analizată, personalul Direcției Generale Avizare și-a îndeplinit sarcinile de serviciu prevăzute în fișele postului, cu respectarea prevederilor Regulamentului de
organizare și funcționare, a Regulamentului intern, a hotărârilor Plenului și ale Biroului
Executiv, a deciziilor emise de către președintele CES și de către secretarul general.
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3.2. DIRECŢIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE
Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare este compartimentul care asigură
expertiză de specialitate în domeniul juridic, managementul resurselor umane și salarizare în cadrul Secretariatului Tehnic, contribuind alături de celelalte structuri ale secretariatului, la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Consiliului Economic și Social.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, obiectivul general al Consiliului Economic și Social îl constituie realizarea dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale
reprezentative la nivel național, organizațiile sindicale reprezentative la nivel național
și asociațiile și fundațiile neguvernamentale ale societății civile.
Obiectivele specifice ale Consiliului Economic și Social pentru anul 2019 au
fost cele decurgând din funcționarea instituției, potrivit legii de organizare și funcționare, cele mai importante dintre acestea fiind:
• creșterea calității actului de avizare precum și a numărului de acte normative
supuse spre dezbatere și adoptare de către membrii consiliului;
• eficientizarea activității personalului Secretariatului Tehnic și îmbunătățirea
structurii acestuia;
• organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante și elaborarea documentației necesare în acest scop;
• actualizarea Normelor de conduită ale personalului angajat în cadrul
Secretariatului Tehnic;
• modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale personalului etc.
Realizarea atribuțiilor specifice ale Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare
s-a circumscris activității generale a Consiliului Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului și Guvernului în domeniile de specialitate stabilite de lege, care
este consultat în mod obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de
Guvern, sau a propunerilor legislative ale deputaților/senatorilor.
În anul 2019, în Registrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare au fost
înregistrate 627 documente.
În structura direcției funcționează Serviciul Juridic și Biroul Resurse Umane și
Salarizare.
I.

Serviciul juridic
În anul 2019, activitatea serviciului juridic, conform atribuțiilor din fișele de post
și prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, s-a concentrat asupra asigurării legalității actelor emise de către B.Ex / Plen/ Președinte/Secretarul General și
controlul legalității documentelor întocmite de către alte compartimente, acordarea de
asistență juridică de specialitate structurilor consiliului, precum și apărarea intereselor
instituției în fața instanțelor de judecată.
A. Elaborarea Hotărârilor Biroului Executiv, Hotărârilor Plenului, precum
și a Deciziilor Președintelui Consiliului Economic și Social
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1. Hotărârile Biroului Executiv
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare, pe baza
punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor Biroului Executiv și a solicitării președintelui Consiliului, consilierii juridici desemnați au întocmit proiecte de hotărâri,
care au fost supuse analizei și dezbaterii Biroului Executiv. În urma aprobării acestora
de către membrii Biroului, au fost redactate Hotărâri, vizate de către compartimentele
de specialitate și comunicate structurilor Consiliului Economic și Social interesate.
Astfel, în anul 2019 au fost elaborate și redactate 75 Hotărâri ale Biroului
Executiv, dintre care:
• 38 hotărâri privind motivarea absențelor membrilor Plen;
• 1 hotărâre privind organizarea de către Consiliul Economic și Social din
România a Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S., precum și a Conferinței internaționale A.I.C.E.S.I.S. – O.I.M.;
• 1 hotărâre privind aprobarea contractelor de prestări servicii;
• 1 hotărâre privind avizarea Raportului de activitate al instituției pe anul 2018;
• 3 hotărâri privind avizarea delegațiilor instituției;
• 1 hotărâre privind avizarea validării vicepreședintelui Consiliului Economic
și Social din partea confederațiilor sindicale reprezentate în Consiliu;
• 1 hotărâre privind avizarea validării membrului Biroului Executiv din partea
confederațiilor sindicale reprezentate în Consiliu;
• 1 hotărâre privind avizarea validării vicepreședintelui Consiliului Economic
și Social din partea societății civile;
• 1 hotărâre privind avizarea validării membrului B.Ex. din partea societății
civile;
• 1 hotărâre privind avizarea modificării unor articole din Regulamentul de
organizare și funcționare;
• 7 hotărâri privind avizarea candidaturilor în vederea ocupării unor posturi
de asistenți judiciari;
• 1 hotărâre privind avizarea raportului execuției bugetare pe anul 2018;
• 1 hotărâre privind avizarea raportului execuției bugetare la data de 30.09.2019;
• 1 hotărâre privind avizarea proiectului de buget revizuit pe anul 2020;
• 1 hotărâre privind avizarea organigramei și Statului de funcții ale
Secretariatului Tehnic;
• 15 alte hotărâri.
2. Hotărârile Plenului Consiliului Economic și Social
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare, pe baza
punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor Plenului și a solicitării președintelui
consiliului, consilierii juridici desemnați au întocmit proiecte de hotărâri, care au fost
supuse analizei și dezbaterii Plenului. În urma aprobării acestora de către membrii
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municate structurilor Consiliului Economic și Social interesate.
Astfel, în anul 2019 au fost elaborate și redactate 182 Hotărâri ale Plenului,
dintre care:
• 7 hotărâri privind aprobarea candidaturii în vederea numirii în postul de
asistent judiciar;
• 3 hotărâri privind aprobarea validării vicepreședinților Consiliului Economic
și Social;
• 3 hotărâri privind aprobarea validării membrilor Biroului Executiv;
• 4 hotărâri privind aprobarea delegațiilor în afara țării;
• 3 hotărâri privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Secretariatului Tehnic;
• 60 hotărâri privind aprobarea returnării/amânării unor proiecte de acte normative;
• 1 hotărâre privind organizarea de către Consiliul Economic și Social din
România a Adunării Generale A.I.C.E.S.I.S., precum și a Conferinței internaționale A.I.C.E.S.I.S. – O.I.M.;
• 1 hotărâre privind aprobarea raportului execuției bugetare pe anul 2018;
• 1 hotărâre privind aprobarea raportului execuției bugetare la data de
30.09.2019;
• 1 hotărâre privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2020;
• 1 hotărâre privind aprobarea proiectului de buget revizuit pe anul 2020;
• 97 alte hotărâri.
3. Deciziile Președintelui Consiliului Economic și Social
Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, în exercitarea atribuțiilor sale, președintele consiliului emite decizii. În vederea punerii în aplicare
a Hotărârilor Plenului și a coordonării managementului instituției, în baza solicitărilor
primite din partea compartimentelor de specialitate ale Secretariatului Tehnic, precum și a propriilor sesizări, președintele consiliului a dispus Direcției Juridice, Resurse
Umane și Salarizare elaborarea și redactarea deciziilor.
Deciziile, redactate de consilierul juridic desemnat și vizate de compartimentele
de specialitate ale Consiliului Economic și Social au fost aprobate de către președinte
și comunicate structurilor Consiliului Economic și Social interesate.
Astfel, în anul 2019 au fost elaborate și redactate 247 Decizii ale Președintelui
Consiliului Economic și Social, dintre care:
• 148 decizii de personal: decizii de majorare a salariilor conform prevederilor
Legii nr. 153/2017, decizii de stabilire a cuantumului indemnizațiilor membrilor Plenului, a președintelui și a vicepreședinților, precum și a membrilor
comisiilor de specialitate, în temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
• 12 decizii privind angajarea unor persoane în cadrul Secretariatului Tehnic;
• 17 decizii privind detașarea / modificarea detașării unor persoane în cadrul
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  45

R A P O R T D E A C T I V I TAT E 2 0 1 9

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Secretariatului Tehnic;
• 5 decizii privind stabilirea obligațiilor în cadrul activității de avizare a unor
salariați;
• 65 alte decizii.
B. Acordarea vizei de legalitate asupra documentelor emise de către condu
cerea C.E.S., asupra contractelor încheiate de Consiliul Economic și Social cu ter
ții și asupra altor documente, evidența actelor normative publicate în Monitorul
Oficial, precum și acordarea de consultanță juridică structurilor consiliului.
În anul 2019 au fost analizate și vizate din punct de vedere al legalității 75
Hotărâri ale Biroului Executiv, 182 Hotărâri ale Plenului, 247 decizii, 24 acte adiționale la contractele individuale de muncă ale personalului Secretariatului Tehnic, 41
contracte/ acte adiționale la contractele încheiate de Consiliu cu terții, precum și alte
documente.
De asemenea, la solicitarea președintelui Consiliului Economic și Social, a unor
membri ai Plenului, precum și a direcțiilor de specialitate din cadrul Secretariatului
Tehnic, au fost formulate puncte de vedere exprimate verbal sau în note scrise, adre
se, răspunsuri la memorii/petiții adresate Președintelui. Astfel, au fost formulate un
număr de 174 note scrise, precum și un număr de 76 adrese, după cum urmează:
• 131 cu privire la motivările absențelor membrilor Plen de la ședințele
Plenului;
• 8 note cu privire la verificarea dosarelor de asistenți judiciari;
• 11 note către Biroul Executiv cu privire la problemele (spețele) înscrise pe
Ordinea de zi;
• 6 note către președintele Consiliului Economic și Social;
• 18 (alte note);
• 68 adrese externe (instituții publice și persoane fizice) repartizate spre rezolvare de către Președinte;
• 8 adrese de înaintare a dosarelor de asistenți judiciari către Ministerul Justiței.
C. Verificarea și evidența dosarelor de asistenți judiciari, a dosarelor de no
minalizare a membrilor Plenului Consiliului Economic și Social și a membrilor
comisiilor de specialitate precum și participarea la ședințele Biroului Executiv și
ale Plenului, la solicitarea președintelui consiliului.
1. Verificarea și evidența dosarelor (asistenți judiciari, membri ai Plenului și
ai Comisiilor de specialitate)
Confederațiile patronale/sindicale reprezentative la nivel național transmit
Consiliului Economic și Social lista nominală, împreună cu dosarele de candidatură
ale persoanelor propuse pentru a ocupa funcția de asistent judiciar. Dosarele de candidatură primite sunt repartizate de către Președinte Direcției Juridice, Resurse Umane
și Salarizare, care verifică documentele aflate în dosare din punct de vedere al concordanței acestora cu prevederile legale în materie. În urma verificării dosarelor de candidatură ale persoanelor propuse pentru a ocupa funcția de asistent judiciar, Directorul
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D.J.R.U.S. întocmește Note scrise către B.Ex / Plen.
În anul 2019, Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare a verificat și a
întocmit note scrise cu privire la 7 dosare de candidatură pentru ocuparea funcți
ei de asistent judiciar, care au fost înaintate Biroului Executiv, în vederea avizării și
Plenului, în vederea aprobării.
Conform art. 11 și art. 27 din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Economic și Social, în structura sa este constituit
dintr-un număr de 45 de membri ai Plenului și nouă Comisii de specialitate permanente. Membrii Plenului și ai comisiilor de specialitate sunt nominalizați de către confederațiile patronale/ sindicale reprezentative la nivel național, precum și de către asociațiile și fundațiile neguvernamentale reprezentate în Consiliu, conform acordului părților.
În anul 2019, dosarele persoanelor propuse pentru a deveni membri în Plen și
în Comisiile de specialitate permanente au fost repartizate Direcției Juridice, Resurse
Umane și Salarizare, care a verificat documentele din dosare din punct de vedere al
legalității, și ca urmare, au fost întocmite 41 procese-verbale și 41 note către Secretarul
General al C.E.S. în vederea validării de către acesta a persoanelor nominalizate.
2. Participarea la ședințele Biroului Executiv și ale Plenului
În anul 2019, la solicitarea președintelui, directorul Direcției Juridice, Resurse
Umane și Salarizare / consilierii juridici desemnați, au participat la ședințele Biroului
Executiv / ale Plenului.
În cadrul ședințelor Biroului Executiv sau Plenului, la care au participat, consilierii juridici au avut un rol activ, acordând consultanță juridică de specialitate, exprimând sau elaborând puncte de vedere cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi,
elaborând modelele/proiectele unor documente, la solicitarea membrilor B.Ex./Plen/
Președinte.
D. Conceperea de modele de contracte, de acte adiționale, și de alte docu
mente; asigurarea consultanței juridice și tehnico – legislative în elaborarea proiec
telor de avize de către Comisiile de specialitate permanente.
În anul 2019, modificările succesive ale unor acte normative din domeniul legislației muncii, cu incidență asupra activității Consiliului Economic și Social, au determinat necesitatea revizuirii și actualizării unor documente de maximă importanță, precum Organigrama și Statul de funcții și de personal, Normele de conduită ale
personalului angajat în cadrul S.T. – C.E.S., actualizarea unor contracte individuale de
muncă prin încheierea de acte adiționale, ș.a.
1. Organigrama și statul de funcții
În scopul creșterii eficienței activității direcțiilor de specialitate ale Secretariatului
Tehnic, directorul D.J.R.U.S. / consilierii juridici desemnați / inspectorii din cadrul
Biroului resurse umane și salarizare au participat, împreună cu Secretarul General,
la actualizarea Organigramei S.T. – C.E.S. și a Statului de funcții ale căror modificări
au fost aprobate prin Hotărârea Plenului nr. 8/15.01.2019, Hotărârea Plenului nr.
104/08.08.2019 și prin Hotărârea Plenului nr. 155/12.11.2019.
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2. Acte adiționale
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, în anul 2019, au fost încheiate 34 acte adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților, dintre care 26 acte adiționale au avut ca
obiect majorarea salariilor de bază, iar 8 acte adiționale au reglementat modificări ale
unor funcții.
3. Asigurarea consultanței juridice și tehnico – legislative în elaborarea proiectelor de avize de către Comisiile de specialitate permanente
În anul 2019, consilierii juridici desemnați au participat la dezbaterea proiectelor
de acte normative în cadrul a aproximativ 400 de ședințe ale comisiilor de specialita
te, asigurând consultanță de specialitate prin întocmirea unor Note scrise, cât și verbal.
E. Asigurarea asistenței juridice și reprezentarea intereselor în fața instanțe
lor judecătorești
În anul 2019, C.E.S. a fost parte în 6 litigii, după cum urmează:
• Dosarul nr 25504/3/2018, având ca obiect suspendare aplicării protocolului
dintre C.N.P.R. – CONPIROM privind asistenții judiciari;
• Dosarul nr.11365/301/2018, având ca obiect constatarea nulității protocolului dintre C.N.P.R. - CONPIROM;
• Dosarul nr. 13983/301/2018, având ca obiect constatarea nulității protocolului dintre C.N.P.R. - CONPIROM;
• Dosarul nr. 14196/301/2018, având ca obiect anulare act juridic civil – anulare procedură;
• Dosarul nr. 24005/3/2019, având ca obiect anularea Ordinului ministrului
Muncii si Justiției Sociale, constatarea continuării raportului de serviciu, daune materiale nr.1071/05.07.2019;
• Dosarul nr. 2927/2/2019, având ca obiect anularea în parte a Deciziei
nr.284/26.10.2018 a Prim-Ministrului Guvernului României, obligarea pârâtului să dispună reinstituirea Federației Consiliului Tineretului din Romania
în poziția de membru în Plenul C.E.S. a dl Mihai Dragoș, obligarea pârâtului
să restituie reclamantei Federației Consiliului Tineretului din Romania indemnizația calculată de la data de 11.10.2018 până la reinstituirea reclamanților în Plenul C.E.S.
II.

Biroul Resurse Umane și Salarizare
În cadrul Consiliului Economic și Social, activitatea Biroului Resurse-Umane și
Salarizare se desfășoară în cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare. Pe
parcursul anului 2019 activitatea Biroului Resurse-Umane și Salarizare s-a concentrat
asupra întocmirii și actualizării statului de funcții, a statului de personal și a organigramei Secretariatului Tehnic, a fișelor de post, actelor adiționale, ș.a.
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1. Întocmirea și actualizarea statului de funcții și a statului de personal, pre
cum și a organigramei Secretariatului Tehnic
Având în vedere modificările succesive ale unor acte normative ale căror prevederi au incidență asupra activității desfășurate în cadrul Consiliului Economic și
Social, a apărut necesitatea întocmirii și actualizării unor documente, printre care:
• organigrama Secretariatului Tehnic și statul de funcții pentru personalul angajat care au fost modificate în data de 15.01.2019 prin Hotărârea Plenului
nr. 8, în data de 08.08.2019 prin Hotărârea Plenului nr. 104 și în data de
12.11.2019 prin Hotărârea Plenului nr. 155;
• Statul de personal a fost actualizat datorită modificărilor intervenite în situația angajaților - funcție, salariu ori de câte ori s-au produs modificări ale
Organigramei și Statului de funcții ale Secretariatului Tehnic.
2. Actualizarea documentelor specifice activității de resurse umane și a do
sarelor angajaților
În anul 2019:
• au fost întocmite 12 contracte individuale de muncă;
• au fost încheiate 34 acte adiționale la contractele individuale de muncă ale
salariaților, dintre care 26 acte adiționale au avut ca obiect majorarea salariilor de bază, iar 8 acte adiționale au reglementat modificări ale unor funcții.
• s-a făcut evaluarea a aprox. 30 angajați pentru anul anterior (2019);
• s-a întocmit situația privind numărul maxim de posturi și fondul aferent
salariilor conform bugetului alocat pentru anul 2019;
• au fost întocmite note pentru toți angajații/detașații cu salariile majorate
conform Legii nr. 153/2017 la data de 01.01.2019 în vederea elaborării deciziilor și actelor adiționale;
• după aprobarea bugetului, s-a întocmit pentru Ministerul Finanțelor Publice,
situația privind detalierea pe funcții a numărului maxim de posturi aprobat
în finanțare;
• lunar, s-a întocmit pentru ANAF formularul M.500, care cuprinde Raportarea
personalului din instituțiile publice și veniturile lunare ale acestora;
• s-a calculat bugetul privind fondul de salarii și numărul de personal pentru
anul următor;
• pe parcursul anului și la angajare s-a efectuat controlul de medicină a muncii
pentru aprox. 30 angajați;
• în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2019 s-au depus declarațiile de avere și interese anuale, pentru 69 persoane, aceștia fiind angajați/detașați cu funcții de
conducere și membrii Consiliului Economic și Social. Declarațiile au fost verificate, înregistrate, multiplicate, scanate, arhivate, depuse la ANI și postate
pe site-ul instituției;
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• s-au întocmit documentele în vederea emiterii pașapoartelor de serviciu,
precum și a vizelor necesare deplasărilor în străinătate pentru un membru al
Plenului Consiliului Economic și Social;
• raportarea în REVISAL, precum și la Inspectoratul Teritorial de Muncă a
majorărilor salariale de la 01.01.2019 și ori de câte ori a intervenit vreo modificare în situația angajatului și a contractului său de muncă;
• în cursul anului 2019 s-a solicitat detașarea pentru ocuparea a 8 posturi vacante/temp.vacante;
• tot în cursul anului 2019 a încetat detașarea la C.E.S. a unei persoane;
• lunar, s-a întocmit pontajul angajaților și s-a ținut evidența concediilor de
odihnă/medicale/fără plată;
• la finele anului 2019, B.R.U.S. împreună cu direcțiile au făcut programarea
concediilor de odihnă pentru anul următor;
• s-au întocmit lucrări curente cum ar fi: adeverințe cu vechimea în muncă și
cu concediile medicale, note privind: angajarea, detașarea, încetarea C.I.M.,
pensionarea, promovarea, modificarea salariului, tranșei de vechime, majorări, etc.;
• s-a întocmit Planul cursurilor de perfecționare pentru anul 2019;
• în cursul anului 2019, 5 salariați ai S.T. – C.E.S. au participat la 2 cursuri de
formare profesională și la 2 cursuri de perfecționare.
• în luna noiembrie 2019 s-a depus la ANAF - formularul L153 aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul
plătit din fonduri publice, conform Ordinului MMJS nr.2169/2018;
• a fost întocmită situația privind acordarea voucherelor de vacanță aferentă
anului 2019;
• în cursul anului 2019 s-au îndeplinit formalitățile legale pentru organizarea
și desfășurarea concursurilor / examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de: consilier juridic (3 posturi); consilier (1 post); șef
serviciu (2 posturi); experți (3 posturi); șef birou (1 post); director general (1
post); director (1 post); referent transmitere (1 post);
• în urma concursurilor desfășurate s-au întocmit formalitățile de angajare pentru un număr de 13 persoane (note de angajare, stabilirea vechimii
în muncă, stabilirea salariului, încheierea CIM, raportarea în programul
REVISAL, întocmirea dosarului de personal);
• a fost întocmită situația pe anul 2019 a funcțiilor sensibile;
• s-a întocmit și postat pe site-ul instituției semestrial, lista funcțiilor și a indemnizațiilor / salariilor de bază;
• pe parcursul anului 2019 s-au actualizat fișele de post pentru 28 de angajați.
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3.3. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE
C.E.S. România este o prezență activă în organizațiile regionale și internaționale de
profil. Alegerea C.E.S. România în structurile de conducere ale acestor organizații reprezintă o recunoaștere a activității fructuoase desfășurate de consiliul român atât pe plan
intern, cât și pe plan internațional. Astfel, C.E.S. România a asigurat, prin președintele
instituției, dl Iacob Baciu, președinția Asociației Internaționale a Consiliilor Economice
și Sociale și Instituțiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.) și a Uniunii Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (U.C.E.S.I.F.) pentru mandatul 2017–2019.
Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare (A.I.C.E.S.I.S.)
Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare (A.I.C.E.S.I.S.) a fost înființată în iulie 1999 la Port Louis, în Mauritius.
Inițial alcătuită din 24 de membri efectivi și trei membri asociați, asociația reunește în prezent 75 de membri de pe patru continente: Africa, America Latină, Asia și
Europa. A.I.C.E.S.I.S. are patru organe de conducere: Adunarea Generală, Consiliul de
Administrație, Președinția și Secretariatul General.
Principalele misiuni asumate de A.I.C.E.S.I.S. sunt: încurajarea dialogului social
și a schimbului de experiențe și de bune practici între membrii asociației; dezvoltarea democrației participative; încurajarea creării de noi consilii economice și sociale
în țări în care acestea nu există; contribuția la prosperitatea și dezvoltarea economică a populației lumii în conformitate cu principiile Națiunilor Unite și cu Declarația
Universală a Drepturilor Omului.
În conformitate cu Statutul A.I.C.E.S.I.S. (Articolul 8), președinția Asociației alternează la fiecare doi ani între continente, iar membrii Asociației de pe continentul ce
urmează să asigure președinția propun în această funcție pe președintele unui C.E.S.
aflat pe continentul respectiv. De asemenea, consiliul care asigură președinția organizează la sfârșit de mandat reuniunea Adunării Generale (AG).
Mandatul prezidențial al C.E.S. România în fruntea A.I.C.E.S.I.S. (septem
brie 2017 – octombrie 2019)
Consiliul Economic și Social din România este membru fondator al A.I.C.E.S.I.S.
și, după trei mandate consecutive în Consiliul de Administrație, a deținut președinția
Asociației în perioada 2017-2019. În cadrul reuniunii Adunării Generale organizate
de C.E.S. din Republica Dominicană la Santo Domingo între 6 și 8 septembrie 2017,
președintele C.E.S. România, dl Iacob Baciu, a fost învestit în funcția de președinte al
A.I.C.E.S.I.S. pentru mandatul 2017-2019.
Cu acest prilej, domnia sa a prezentat în cadrul discursului de învestitură tema
principală de lucru propusă pentru dezbatere pe durata mandatului său prezidențial, și
anume „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”. Atât discursul, cât și
tema aleasă au fost foarte apreciate de audiență, suscitând interesul celor prezenți. Tema
de lucru a fost acceptată cu entuziasm de către toți membrii A.I.C.E.S.I.S., care au apreAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  51
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ciat în mod deosebit relevanța sa actuală și legătura cu temele specifice ale C.E.S.-I.S.
Tema a fost discutată la toate reuniunile A.I.C.E.S.I.S. din timpul mandatului dlui Iacob
Baciu, membrii asociației identificând pe parcurs oportunitățile și provocările aduse de
revoluția digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, guvernanță, rolul partenerilor sociali, drepturi și securitate, combaterea inegalităților legate de sectorul digital.
Printre principalele realizări ale președinției române a A.I.C.E.S.I.S. se numără
următoarele:
• propunerea temei de actualitate, „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”, deosebit de apreciate și dezbătute pe tot parcursul mandatului, și a foii de parcurs a președinției române, la sfârșit de mandat remarcându-se concordanța activităților președinției cu obiectivele propuse în
cadrul foii de parcurs la început de mandat;
• consolidarea cooperării cu Comitetul Economic și Social European
(C.E.S.E.), cu Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) și cu Consiliul
Economic și Social al ONU (E.C.O.S.O.C.), obiectiv concretizat prin întâl
niri bilaterale dintre președintele A.I.C.E.S.I.S. și președinți și reprezentanți
ai respectivelor organizații și prin semnarea de acorduri și protocoale;
• crearea unei noi identități vizuale a A.I.C.E.S.I.S., concretizate printr-un
Manual de identitate vizuală care conține toate însemnele asociației și un
drapel A.I.C.E.S.I.S., predat de președintele C.E.S. România președintelui
CESEC din Coasta de Fildeș, noul președinte al A.I.C.E.S.I.S., și care va fi
transmis de la o președinție la alta;
• semnarea, la sfârșit de mandat, a Documentului de transfer al președin
ției A.I.C.E.S.I.S. de la C.E.S.-ul român către C.E.S.E.C. din Coasta de
Fildeș;
• redactarea raportului președinției române și a raportului de activita
te pe tema principală de lucru în timpul mandatului 2017-2019, care au
fost înmânate de președintele AIIS tuturor membrilor asociației la AG de la
București din zilele de 9 și 10 octombrie 2019, la sfârșit de mandat, și care pot
fi accesate pe site-ul C.E.S.: https://www.ces.ro/newlib/PDF/AICESIS-20172019-RO.pdf; https://www.ces.ro/newlib/PDF/Raport-activitate-AICESIS2017-2019-RO.pdf;
• realizarea unui scurt film, care a deschis reuniunea AG de la București și
care a prezentat imagini și momente din timpul reuniunilor desfășurate
pe perioada președinției române a Asociației. Filmul poate fi accesat pe
site-ul C.E.S.: https://www.ces.ro/aicesis-2019/ro/200;
• redactarea și tipărirea certificatelor care atestă calitatea de membru sau
de organ de conducere în cadrul A.I.C.E.S.I.S.;
• crearea diplomelor și a plachetelor aniversare, cu ocazia sărbătoririi a 20
de ani de activitate a A.I.C.E.S.I.S., decernate de președintele A.I.C.E.S.I.S.
tuturor membrilor asociației și organizațiilor partenere la reuniunea AG de
la București;
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• ameliorarea comunicării în cadrul A.I.C.E.S.I.S. prin inițierea procesului
de creare a unui nou site;
• promovarea C.E.S. România și a C.E.S.-urilor europene la nivel interna
țional de către președintele A.I.C.E.S.I.S., în calitatea sa de reprezentant al
continentului european pe durata mandatului prezidențial;
• alegerea în unanimitate de către membrii AG a președintelui C.E.S.
România, la sfârșitul mandatului prezidențial în fruntea A.I.C.E.S.I.S.,
ca președinte de onoare al Asociației;
• menținerea de către C.E.S. România a unei poziții de conducere, și anume
a poziției de membru al Consiliului de Administrație al A.I.C.E.S.I.S., ca
urmare a activității deosebite pe durata mandatului prezidențial;
• înlocuirea biroului fizic al A.I.C.E.S.I.S. de la Bruxelles cu un birou virtual;
• noi aderări;
• consolidarea financiară a A.I.C.E.S.I.S., balanța de venituri și cheltuieli
încheindu-se cu excedent.
Încheierea mandatului președintelui Iacob Baciu în fruntea A.I.C.E.S.I.S. a avut
loc în cadrul Adunării Generale de la București, în zilele de 9 și 10 octombrie 2019,
când dl Baciu a predat președinția și drapelul A.I.C.E.S.I.S. președintelui C.E.S.E.C.
din Coasta de Fildeș, dl Charles Koffi DIBY. Bilanțul mandatului președinției române
a primit o apreciere deosebită din partea tuturor membrilor asociației, precum și din
partea reprezentanților organizațiilor partenere – O.I.M., E.C.O.S.O.C. – care au participat la acest eveniment.
Uniunea Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone
(U.C.E.S.I.F.)
Uniunea Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone
(U.C.E.S.I.F.) a fost creată în 2004 la Ouagadougou, în Burkina Faso, și constituie una
dintre cele 16 rețele instituționale francofone. Sub egida Organizației Internaționale a
Francofoniei (O.I.F.), Uniunea are ca obiectiv reunirea instituțiilor cu competențe similare din țările francofone în vederea creării unui spațiu de schimburi de experiențe
între experți care activează în aceleași domenii de activitate și care împărtășesc limba
și valorile Francofoniei. U.C.E.S.I.F. urmărește încurajarea democrației participative
și a dialogului între forțele sociale și economice. Ea reunește consilii economice și sociale din 23 de țări: Armenia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Congo,
Coasta de Fildeș, Franța, Gabon, Grecia, Guineea, Liban, Luxemburg, Mali, Maroc,
Mauritania, Monaco, Niger, Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo,
România, Senegal.
Uniunea menține relații privilegiate cu asociațiile sau organizațiile cu rol consultativ sau cu orice altă organizație similară sub-regională, regională sau internațională.
Ea sprijină crearea de consilii economice și sociale și instituții similare în toate țările
membre ale Francofoniei și contribuie la apropierea dintre țările francofone în vederea
constituirii unor entități economice și sociale coerente și viabile, în scopul favorizării
colaborării dintre toți reprezentanții societății civile din țările membre.
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Mandatul prezidențial al C.E.S. România în fruntea U.C.E.S.I.F. (decembrie
2017 – decembrie 2019)
După mandatele de vicepreședinte și de prim-vicepreședinte, Consiliul Economic
și Social din România a deținut președinția U.C.E.S.I.F. pentru mandatul 2017–2019.
La reuniunea Adunării Generale Elective organizate de C.E.S. România la București în
data de 8 decembrie 2017, președintele consiliului român, dl Iacob Baciu, a fost învestit
în funcția de președinte al U.C.E.S.I.F. pentru mandatul decembrie 2017 – decembrie
2019, învestire aprobată în unanimitate, cu entuziasm, de membrii U.C.E.S.I.F.
Printre principalele realizări ale președinției române a U.C.E.S.I.F. se numără
următoarele:
• consolidarea cooperării cu Organizația Internațională a Francofoniei
(O.I.F.), cu Adunarea Parlamentară a Francofoniei (A.P.F.) și cu A.I.C.E.S.I.S.;
• crearea unui nou site U.C.E.S.I.F.;
• crearea unei noi identități vizuale a U.C.E.S.I.F., concretizate printr-un
Manual de identitate vizuală care conține toate însemnele Uniunii și un drapel
U.C.E.S.I.F., predat de președintele C.E.S. România președintei C.E.S. Guineea,
noua președintă a U.C.E.S.I.F., și care va fi transmis de la o președinție la alta;
• semnarea, la sfârșit de mandat, a Documentului de transfer al președinți
ei U.C.E.S.I.F. de la C.E.S.-ul român către C.E.S.-ul din Guineea;
• semnarea Declarației de la București pentru recunoașterea rolului asoci
ațiilor societăților civile organizate ale Francofoniei la AG de la București
din 5 decembrie 2018;
• semnarea Declarației de la Paris la AG extraordinară de la Paris din 20
martie 2019;
• tipărirea raportului președinției române, înmânat de președintele
U.C.E.S.I.F. tuturor membrilor uniunii la AG de la Conakry, în Guineea, din
4 decembrie 2019, la sfârșit de mandat, care poate fi accesat pe site-ul C.E.S.:
https://www.ces.ro/newlib/PDF/UCESIF-Raport.pdf;
• concordanța activităților președinției române cu obiectivele pe care
aceasta le-a propus în cadrul foii de parcurs la început de mandat, remarcată și apreciată de toți membrii U.C.E.S.I.F.;
• realizarea unui scurt film, care a deschis AG de la Conakry și care a pre
zentat, pe fondul muzical al Rapsodiei Române de George Enescu, cele
mai importante activități ale U.C.E.S.I.F. desfășurate în perioada manda
tului deținut de C.E.S. România. Filmul poate fi accesat pe site-ul C.E.S.:
https://www.ces.ro/participarea-ces-romania-la-adunarea-generala-electiva-a-ucesif-2019/ro/207;
• crearea diplomelor cu ocazia aniversării a 15 de ani de activitate a
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U.C.E.S.I.F., decernate de președintele U.C.E.S.I.F. tuturor membrilor uniunii la reuniunea AG de la Conakry;
• acordarea de sprijin C.E.S.-ului din Guineea pentru organizarea reuniu
nii AG de la Conakry, de predare a mandatului prezidențial;
• alegerea în unanimitate de către membrii U.C.E.S.I.F. a președintelui
C.E.S. România, la sfârșitul mandatului prezidențial, ca președinte de
onoare al Uniunii;
• menținerea de către C.E.S. România a unei poziții de conducere, și anume
a poziției de vicepreședinte în cadrul Biroului U.C.E.S.I.F., ca urmare a
activității deosebite pe durata mandatului prezidențial;
• consolidarea financiară a U.C.E.S.I.F., balanța de venituri și cheltuieli în
cheindu-se cu excedent.
Președintele Iacob Baciu a predat președinția și drapelul U.C.E.S.I.F. dnei Haja
Rabiatou Sérah Diallo, președinta C.E.S. din Guineea, la reuniunea Adunării Generale
elective de la Conakry, în Guineea, în ziua de 4 decembrie 2019, și a primit felicitările
membrilor uniunii, precum și ale reprezentanților O.I.F. și APF prezenți la acest eveniment, pentru realizările mandatului său.
Anul 2019, care a marcat, așadar, încheierea celor două mandate prezidențiale
ale C.E.S. România în fruntea A.I.C.E.S.I.S., respectiv în fruntea U.C.E.S.I.F., a fost
pentru consiliul român unul bogat în activități internaționale, care au constituit un
prilej de afirmare a rolului pe care C.E.S. îl joacă în realizarea dialogului social și civic
în România. Ca semn al aprecierii succesului dublei președinții, președintele C.E.S.
România a fost ales în unanimitate președinte de onoare atât al A.I.C.E.S.I.S., cât
și al U.C.E.S.I.F.. De asemenea, consiliul român continuă să ocupe poziții de con
ducere în cadrul celor două organizații, fiindu-i aprobate candidaturile la poziția de
membru al Consiliului de Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și la poziția de vicepreșe
dinte în cadrul Biroului U.C.E.S.I.F..
I.
Participarea C.E.S. România la evenimente internaționale care
au avut loc în străinătate
În conformitate cu Articolul 34, alineatul (19) din ROF, Biroul Executiv propune constituirea de delegații în vederea participării la reuniunile internaționale, componența și mandatul acestora și supune apoi propunerea aprobării Plenului. Delegațiile
sunt conduse de președintele C.E.S., iar în cazul în care nu este posibil acest lucru,
președintele desemnează conducătorul delegației și informează Plenul. În conformitate cu alineatul (20) al aceluiași articol, Biroul Executiv avizează raportul comun al
delegației prezentat de conducătorul acesteia în termen de șapte zile de la încheierea
misiunii și îl supune apoi aprobării Plenului.
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În anul 2019, Direcția Relații Internaționale și Relații Publice a organizat participarea la următoarele evenimente internaționale:
Consiliul de Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și Atelier de lucru, Willemstad,
Curaçao, 7-8 martie 2019
Delegația Consiliului Economic și Social din România condusă de președintele C.E.S.,
totodată președinte A.I.C.E.S.I.S., și alcătuită din trei membri a participat la Consiliul de
Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și Atelierul de lucru cu tema „Bune practici ale C.E.S.-I.S.:
Revoluția numerică”, care s-au desfășurat în zilele de 7 și 8 martie 2019, la sediul Consiliului
Social și Economic (SER) din Willemstad, Curaçao. În deschiderea reuniunii CA au luat
cuvântul președintele C.E.S.-ului din Curaçao și președintele A.I.C.E.S.I.S. care a și condus
lucrările CA. Cei doi președinți au deschis și Atelierul de lucru, care l-a avut ca invitat
special pe ministrul de Finanțe și Dezvoltare Economică din Curaçao.
Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F. și Ziua Francofoniei, Paris,
19-20 martie 2019
Delegația C.E.S. România condusă de președintele C.E.S., totodată președinte
U.C.E.S.I.F., și alcătuită din trei membri a participat, în zilele de 19 și 20 martie 2019,
la evenimentele organizate de C.E.S.E. din Franța, cu ocazia Zilei Francofoniei, și la
Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F.. În ziua de 19 martie, secretarul general al U.C.E.S.I.F. și reprezentantul președintelui U.C.E.S.I.F. s-au întâlnit la sediul
O.I.F. cu directorul de cabinet al secretarei generale a O.I.F.. În ziua de 20 martie 2019
a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F. la sediul C.E.S.E. Franța,
unde au fost prezente 14 delegații ale consiliilor membre ale Uniunii. În a doua parte
a zilei, C.E.S.E. Franța a găzduit un eveniment cultural desfășurat în onoarea Zilei
Francofoniei, la care au fost invitați să participe membrii delegației C.E.S. România,
precum și ES Ambasadorul României în Franța.
Vizita în România a Delegației de prietenie din provincia Guangdong,
București, 4-6 iunie 2019
O delegație a Comitetului Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez
(CCPCPC) din provincia Guangdong, alcătuită din 6 persoane și condusă de președintele CCPCPC, a vizitat România în perioada 4-6 iunie 2019, la invitația Consiliului
Economic și Social din România, și a avut întâlniri cu reprezentanți ai C.E.S., cu reprezentanți ai mediului de afaceri român și ai comunității chineze din București. În
după-amiaza zilei de 4 iunie, consiliul român a organizat o scurtă vizită la Palatul
Parlamentului, urmată de o întâlnire oficială între delegația chineză și reprezentanți ai
C.E.S. România, unde s-au discutat chestiuni sociale și economice, în vederea apropierii dintre provincia Guangdong și România.
Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai C.E.S.-urilor eu
ropene și ai C.E.S.E., Roma, 13-14 iunie 2019
Consiliul Național pentru Economie și Muncă (C.N.E.L.) din Italia a organizat,
împreună cu Comitetul Economic și Social European (C.E.S.E.), Reuniunea anuală
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a președinților și secretarilor generali ai C.E.S.-urilor europene și ai C.E.S.E. în zilele de 13 și 14 iunie, la Roma. La acest eveniment a participat o delegație a C.E.S.
România, alcătuită din președintele C.E.S., secretarul general al consiliului și directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice. Tema principală de discuție
a fost „Rolul C.E.S.-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale”. Delegațiile prezente la eveniment au subliniat necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană - Agenda 2030 - care
să poată răspunde eficient provocărilor economice și sociale cărora trebuie să le facă
față Europa. Președintele C.E.S. România a trecut în revistă chestiunile majore care, în
opinia sa, ar trebui să fie abordate de UE, dar și, implicit, de C.E.S.-urile naționale din
cadrul UE, și anume digitalizarea și pregătirea forței de muncă în raport cu aceasta,
schimbările climatice și migrația.
Vizita în România a delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din
Provincia Yunnan, București, 5 noiembrie 2019
În ziua de 5 noiembrie 2019, o delegație formată din 7 persoane și condusă de
directorul general al Administrației de Supraveghere a Pieței din provincia Yunnan a
sosit la sediul C.E.S. România, unde a fost întâmpinată de președintele C.E.S., secretarul general și directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice. Discuțiile
pe tema dezvoltării economice și sociale din România și a modalităților de menținere
și stabilitate a prosperității pieței s-au desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, iar cele două părți au vorbit despre activitățile specifice desfășurate de instituțiile
pe care le reprezintă, caracteristicile țărilor și ale provinciei respective și perspectiva
dezvoltării unor relații de colaborare între C.E.S. România și reprezentanții Provinciei
Yunnan din China.
Adunarea Generală electivă a U.C.E.S.I.F., Conakry, Guineea, 4 decembrie 2019
Delegația C.E.S. România condusă de președintele C.E.S. și alcătuită din patru
membri ai Plenului C.E.S. și directorul Direcției Relații internaționale și Relații publice a participat, în calitate de deținător al președinției UC.E.S.IF pentru mandatul
2017-2019, la Adunarea Generală electivă a U.C.E.S.I.F., care a avut loc în ziua de 4
decembrie 2019, la Conakry, în Guineea. La această reuniune a AG au fost prezenți delegați reprezentând 13 dintre cele 23 de C.E.S.-uri membre ale U.C.E.S.I.F.. Reuniunea
a debutat prin prezentarea clipului realizat de președinția română a U.C.E.S.I.F., care a
surprins, pe fondul muzical al Rapsodiei Române de George Enescu, cele mai importante activități ale U.C.E.S.I.F. desfășurate în perioada mandatului deținut de C.E.S.
România. La încheierea mandatului, președinția română a U.C.E.S.I.F. a redactat un
Raport al întregii sale activități, care a fost transmis tuturor membrilor atât în format
electronic, anterior reuniunii AG, cât și pe format de hârtie, în timpul reuniunii, raportul fiind foarte apreciat de toți membrii.
În discursul său de deschidere, președintele U.C.E.S.I.F. a subliniat faptul că evenimentul actual marchează două momente importante: unul politic, și anume transferul președinției U.C.E.S.I.F. de la C.E.S. România către C.E.S. Guineea, și unul aniAPROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  57
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versar, și anume sărbătorirea a 15 ani de la crearea Uniunii. Adunarea Generală a fost
marcată de momentul oficial în care președintele C.E.S. România a înmânat drapelul
U.C.E.S.I.F. președintei C.E.S. Guineea, moment simbolic de transfer al președinției
U.C.E.S.I.F. pentru mandatul 2019-2021. Înmânarea drapelului a fost însoțită de semnarea Documentului de transfer al președinției.
Noua președintă a U.C.E.S.I.F. a prezentat foaia de parcurs a președinției guineene și a anunțat tema principală de lucru pentru mandatul 2019-2021, și anume
„Diversitatea culturală din spațiul francofon în slujba dezvoltării durabile a țărilor
membre ale U.C.E.S.I.F.”. Tema este împărțită în trei sub-teme: valorificarea aspectelor
economice, sociale și ecologice ale realizărilor culturale din spațiul francofon; valorificarea acțiunilor culturale și integrarea lor în strategiile de dezvoltare durabilă a țărilor
membre U.C.E.S.I.F.; și finanțarea acțiunilor culturale identificate pe planul dezvoltării
globale a țărilor membre U.C.E.S.I.F..
Adunarea Generală a aprobat noua componență a Biroului Uniunii. Astfel,
C.E.S.E. Franța ocupă poziția de prim-vicepreședinte, iar C.E.S.-urile din Benin,
Burkina Faso, Gabon, Grecia și România ocupă pozițiile de vicepreședinți ai Uniunii.
Cu acest prilej, la propunerea președintei U.C.E.S.I.F., președintele C.E.S. România a
fost ales președinte de onoare al U.C.E.S.I.F.. După încheierea AG, noul Birou s-a reunit pentru a discuta diverse aspecte organizatorice.
II.

 rganizarea unor evenimente internaționale
O
de către C.E.S. România

Adunarea Generală și Consiliul de Administrație A.I.C.E.S.I.S.. Conferința
Internațională O.I.M.-A.I.C.E.S.I.S.-C.E.S. România. Biroul U.C.E.S.I.F., 9-11 oc
tombrie 2019, București
C.E.S. România a organizat în zilele de 9 și 10 octombrie 2019, la București,
reuniunea AG, care a marcat sfârșitul președinției române și predarea mandatului prezidențial C.E.S.-ului din Coasta de Fildeș, propus la președinție de către C.E.S.-urile
de pe continentul african.
Totodată, în baza Acordului de Cooperare dintre A.I.C.E.S.I.S. și Organizația
Internațională a Muncii (O.I.M.), încheiat în 2012 și reînnoit de președintele
A.I.C.E.S.I.S. în 2018, cele două organizații au stabilit să coopereze în privința dezbaterii unor teme ca dialogul social și tripartismul, agenda muncii decente, dezvoltarea
democrației participative, viitorul muncii etc. În acest sens, A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M. organizează diferite întâlniri de lucru, iar o dată la doi ani, de comun acord, o conferință
internațională unde sunt dezbătute chestiuni actuale legate de temele precizate mai sus.
Conform hotărârii adoptate de comun acord de A.I.C.E.S.I.S. și O.I.M. la Geneva în zilele de 23 și 24 octombrie 2018, C.E.S. România a organizat, împreună cu A.I.C.E.S.I.S.
și O.I.M., și Conferința internațională A.I.C.E.S.I.S.-O.I.M. în a doua parte a zilei de 10
octombrie și în ziua de 11 octombrie, pe marginea reuniunii AG A.I.C.E.S.I.S..
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Cele două evenimente au fost cu atât mai importante cu cât în 2019 A.I.C.E.S.I.S.
a sărbătorit 20 de ani de activitate, iar O.I.M. a celebrat 100 de ani de la înființarea sa.
Adunarea Generală a A.I.C.E.S.I.S., București, 9-10 octombrie 2019
Adunarea Generală a A.I.C.E.S.I.S., la care au participat 156 de persoane, s-a
desfășurat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în zilele de 9 și 10 octombrie 2019
și a fost precedată de reuniunea Consiliului de Administrație, care a avut loc în dimineața zilei de 9 octombrie. Reuniunea AG a debutat cu un scurt film care a prezentat
imagini și momente din timpul reuniunilor desfășurate pe perioada președinției române a Asociației.
Președintele A.I.C.E.S.I.S. a rezumat principalele activități ale președinției sale
în ordine cronologică, evidențiind concordanța cu activitățile propuse în cadrul foii
de parcurs a președinției române. La încheierea mandatului, președinția română a
A.I.C.E.S.I.S. a redactat un Raport al întregii sale activități, care a fost transmis tuturor
membrilor atât în format electronic, anterior reuniunii AG, cât și pe format de hârtie,
în timpul reuniunii, raportul fiind foarte apreciat de toți membrii.
Reuniunea AG a fost marcată de predarea președinției Asociației de către președintele C.E.S.-ului român președintelui Consiliului Economic, Social, de Mediu și
Cultural din Coasta de Fildeș pentru perioada 2019-2021. Președintele C.E.S. România
a predat, de asemenea, noului președinte al Asociației drapelul A.I.C.E.S.I.S., conceput și
realizat de președinția română, care va fi transmis, de acum înainte, de la o președinție la
alta. Tema principală de lucru propusă de președinția ivoriană este „O Asociație inovatoare care să contribuie la reducerea inegalităților și vulnerabilităților de pe continente”.
După ceremonia de aniversare a 20 de ani de activitate a A.I.C.E.S.I.S., când președintele
C.E.S. România a oferit o diplomă și o plachetă aniversară tuturor membrilor și colaboratorilor A.I.C.E.S.I.S., AG a aprobat noua structură a Consiliului de Administrație și
noii secretari generali adjuncți.
Noua structură a CA este, așadar, următoarea:
• Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Mali, RD Congo, Senegal, UCESA
• America Latină: Curaçao, Republica Dominicană, Saint Martin
• Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: China, Rusia, Iordania
• Europa: Franța, Spania, Grecia, România, Serbia, Monaco
Noii secretari generali adjuncți reprezintă următoarele C.E.S.-I.S.:
• Africa: UCESA
• America Latină / Caraibe: Curaçao
• Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: Coreea
• Europa: Luxemburg
De asemenea, președintele A.I.C.E.S.I.S. a propus numirea președintelui C.E.S.
România ca președinte de onoare al A.I.C.E.S.I.S., propunere aprobată de AG cu aplauze.
Totodată, A.I.C.E.S.I.S. a primit trei cereri de aderare din partea C.E.S.-urilor
din Tunisia și Guatemala și din partea Organizației Internaționale a Francofoniei,
aprobate de AG.
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Conferința Internațională O.I.M. – A.I.C.E.S.I.S. – C.E.S. România:
„Guvernanța economiei digitale: care este rolul C.E.S.-I.S.?”, București, 10-11 oc
tombrie 2019
În a doua jumătate a zilei de 10 octombrie a început Conferința internațională
organizată de C.E.S. România împreună cu O.I.M. și A.I.C.E.S.I.S., care a continuat pe
parcursul zilei de 11 octombrie.
Tema conferinței, la care au participat membri A.I.C.E.S.I.S. și experți invitați
de O.I.M. din domeniul muncii, a fost „Guvernanța economiei digitale: care este rolul
C.E.S.-I.S.?”.
• Conferința a fost împărțită în cinci sesiuni:
• Guvernanța economiei platformei: provocări și oportunități;
• Progrese tehnologice și implicații pentru reglementarea socială și a muncii;
• Implicațiile politice ale digitalizării economiei: perspective ale organizațiilor
internaționale;
• Reînnoirea contractului social în era digitală: provocări și oportunități; și
Rolul C.E.S.-I.S. în facilitarea implementării strategiilor naționale de guvernare a economiei digitale.
Biroul U.C.E.S.I.F., București, 9 octombrie 2019
Pe marginea AG a A.I.C.E.S.I.S., s-a reunit și Biroul U.C.E.S.I.F. în seara zilei de
9 octombrie. La această reuniune au participat președintele C.E.S. România și președintele în funcție al U.C.E.S.I.F., secretarul general al Uniunii, o membră a C.E.S.E. din
Franța, președinta C.E.S. Guineea și viitoarea președintă a U.C.E.S.I.F., ceilalți membri ai Biroului, reprezentantul președintelui U.C.E.S.I.F. și directorul Direcției Relații
Internaționale și Relații Publice din cadrul C.E.S. România.
În cadrul Biroului au fost discutate următoarele teme:
• stadiul de pregătire a Adunării Generale Elective din Guineea și decizia acordării unui sprijin de către C.E.S. România pentru organizarea acestei reuniuni a AG;
• situația candidaturilor primite pentru cele șase poziții de vicepreședinte din
cadrul Biroului;
• și alte puncte.
III.

Actualizarea site-ului C.E.S.
Activitatea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice include și actualizarea permanentă a site-ului instituției. Direcția asigură legătura cu firma prestatoare de
servicii de internet, King Systems SRL. Astfel, DRIRP se îngrijește de postarea pe site
a prezentărilor evenimentelor internaționale imediat după desfășurarea acestora, de
actualizarea informațiilor referitoare la organizațiile internaționale din care face parte
C.E.S. sau cu care colaborează, precum și de postarea oricăror documente transmise
de celelalte direcții ale consiliului.
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3.4. DIRECŢIA BUGET - FINANȚE, CONTABILITATE
În cadrul Secretariatului Tehnic ai C.E.S. funcționează Direcția Buget-Finanțe,
Contabilitate, aceasta fiind compartimentul care asigură expertiza de specialitate privind activitatea economică, contribuind alături de celelalte structuri ale instituției la
realizarea obiectivelor generale și specifice ale Consiliului Economic și Social.
Situațiile financiare pe cele 12 luni ale anului 2019 reprezintă documente oficiale de prezentare a patrimoniului Consiliului Economic și Social, precum și a execuției
bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2019.
Situația financiară la 31.12.2019 este compusă din următoarele anexe: bilanț,
contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție
bugetară, disponibil din mijloace cu destinație specială și alte anexe care includ politici
contabile și note explicative.
Pentru cele 12 luni din anul 2019 execuția bugetară se prezintă astfel:

– lei –
Indicatori

Credite inițiale

Credite definitive

Cheltuieli totale
29.602.000
A. Cheltuieli curente
10.002.000
– Cheltuieli de personal
7.955.000
– Cheltuieli bunuri și servicii
1.991.000
– Transferuri
56.000
B. Cheltuieli de capital
19.600.000
C. P
 lăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8.696.000
8.564.000
6.834.000
1.674.000
56.000
132.000

Plăți efectuate
8.405.907
8.287.513
6.626.368
1.513.401
55.239
121.601
-3.207

Ponderea cheltuielilor de personal (79,96 % în totalul cheltuielilor curente) este
determinată de specificul activității și a formei de organizare și funcționare a Consiliului
Economic și Social (pe lângă salarizarea aparatului tehnic de lucru al Consiliului mai
sunt indemnizați 45 de membri ce alcătuiesc Plenul Consiliul Economic și Social, precum și 81 de membri ai comisiilor de specialitate).
La articolul cheltuieli materiale și servicii ponderea o dețin cheltuielile cu chiria
sediului, cele cu energia electrică, încălzit, precum și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.
Active fixe necorporale
Soldul la începutul anului este de 12.857 lei (48.325-35.468). În cursul anului
2019 s-au achiziționat active fixe necorporale, în valoare de 10.834 lei, și s-au casat
programe informatice în sumă de 6.304 lei. Astfel, soldul de imobilizări necorporale la
sfârșitul raportării este de 52.855 lei. Amortizarea activelor fixe necorporale la sfârșitul
anului 2019 este de 39.042 lei, rezultând o valoare rămasă de 13.813 lei (52.855-39.042).
Active fixe corporale
Acestea prezentau la începutul anului un sold de 235.705 lei (618.186-382.481).
Amortizarea calculată la 31.12.2019 este de 64.595 lei, rezultând o valoare rămasă de
285.643 lei (725.546-439.903).
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Situația analitică a activelor corporale se prezintă astfel:
Grupa
Ap.instal.măsurare /
Mijloace de transp.
Mobilier, birotică
TOTAL

Sold
inițial

Intrări

Sold
final

Amortizare Amortizare
inițială
finală

Valoare
rămasă

387.355

60.134

447.489

253.994

282.032

165.457

230.831
618.186

47.226
107.360

278.057
725.546

128.487
382.481

157.871
439.903

120.186
285.643

Stocuri
În această grupă se cuprind: combustibili, materiale consumabile, materiale de
natura obiectelor de inventar.
Înregistrarea intrărilor de materiale consumabile și a celor de natura obiectelor
de inventar s-a efectuat la costul de achiziție.
La ieșirea din gestiune, materialele consumabile au fost evaluate și înregistrate
în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO.
Această grupă prezentă la începutul anului un sold de 549.479 lei, iar la sfârșitul
perioadei de raportare un sold de 610.124 lei.
Structura stocurilor existente este următoarea:
Stocuri
Combustibili
Alte. mat. consum
Ob. de inv. în fol.
Ob. de inv. în mag.
TOTAL

Sold inițial

Intrări

Ieșiri

Sold final

1.274
27.345
880
519.980
549.479

3.750
101.809
45.749
114.082
265.390

1.271
73.760
45.749
83.965
204.745

3.753
55.394
880
550.097
610.124

Creanțe
În cursul trimestrului anului 2019 nu s-a încasat nici o sumă de la Casa de
Asigurări de Sănătate a Municipiului București.
Alte valori, avansuri de trezorerie
Pentru cumpărarea de benzină și motorină necesară funcționarii autoturismelor CES, s-au achiziționat bonuri cu cantități fixe. Valoarea inițială a BCF-urilor a fost
de 1.550 lei. În cursul trimestrului anului 2019 s-au folosit un număr de 25 BCF-uri la
achiziția de combustibil. Au rămas în sold 56 de bonuri în valoare de 2.800 lei.
Disponibil la alte instituții de credit
Soldul de 8.280 lei reprezintă:
• depozitele în valoare de 8.080 lei constituite la CEC din garanțiile materiale
reținute la gestionari, formate din:
• sold extras CEC 8 lei;
• depozit gestionar 1: 3.561 lei;
• depozit gestionar 2: 4.709 lei;
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Datorii
Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. Datoriile
comerciale și avansurile la începutul anului erau de 38.291 lei, iar la sfârșitul trimestrului IV erau de 45.532 lei, sumă reprezentată de facturi înregistrate în luna decembrie
2019 cu scadență în luna ianuarie 2020.
Creșterea la indicatorii „Salariile angajaților” și la „Contribuțiile salariale la
bugetul de stat și la bugetele sociale” se datorează variației numărului de indemnizați (membri Plen și Comisii de specialitate permanente), aplicarea Legii-cadru nr.
153/2017, fluctuației personalului etc.
Datoriile înregistrate la 31.12.2019, în sumă de 623.033 lei, reprezintă:
– salarii (421)��������������������������������������������������������������������������������������������329.171 lei
– datorii la bugetul de stat (444)�������������������������������������������������������������� 36.086 lei
– datorii la bugetul asigurărilor sociale (431)��������������������������������������201.712 lei
– furnizori prestări servicii (401)������������������������������������������������������������� 45.532 lei
– indemnizații, rețineri etc. (423, 427, 428)������������������������������������������� 10.532 lei
– furnizori de active fixe sub 1 an (404)���������������������������������������������������������� 0 lei
La data de 31.12.2019 nu se înregistrează facturi restante.
CAPITALURI PROPRII
Sunt determinate ca diferența între active și datorii, rezultând activul net.
Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor o are rezultatul patrimonial al
exercițiului care reprezintă un deficit de 8.493.999 lei.
Rezultatul reportat este în valoare de 358.420 lei, iar rezervele din reevaluare
active fixe au o valoare de 73.251 lei.
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Formularul „Contul de rezultat patrimonial” structurează veniturile si cheltuielile instituțiilor publice pe următoarele grupe:
– operaționale: venituri�������������������������������������������������������������������������������������� 0 lei
cheltuieli����������������������������������������������������������������������8.491.888 lei
deficit���������������������������������������������������������������������������8.491.888 lei
– financiare:

venituri������������������������������������������������������������������������������������ 28 lei
cheltuieli����������������������������������������������������������������������������� 2.139 lei
deficit���������������������������������������������������������������������������������� 2.111 lei

– extraordinare: venituri�������������������������������������������������������������������������������������� 0 lei
cheltuieli������������������������������������������������������������������������������������ 0 lei
La sfârșitul anului 2019 a rezultat un deficit de 8.493.999 lei .
Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate din cadrul S.T. al C.E.S. asigură
înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informează
ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a
patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul trimestrial și anual de execuţie
a bugetului.
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Lunar, în baza documentelor justificative, s-au întocmit statele de plată a salariilor pentru personalul angajat al instituției, precum și a indemnizațiilor, s-a efectuat
virarea, la termen, a sumelor cuvenite în conturile de card deschise la bănci și a reținerilor sau au fost achitate prin casieria unității.
Lunar, a avut loc urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei şi verificarea zilnică a documentelor de încasări şi plăţi, a documentelor justificative anexate precum şi a registrului de casă, pentru operaţiunile în lei și valută, după caz.
Anual, conform legislației în vigoare, are loc inventarierea patrimoniului în baza
deciziei președintelui CES. În urma prelucrării datelor, comisia de inventariere a constatat
necesitatea casării anumitor obiecte de inventar și mijloace fixe, care nu mai pot fi utilizate,
întocmind un Proces-Verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a
unor bunuri materiale, propunându-se modalitatea de scoatere din gestiune a acestora.
S-a efectuat casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe stabilite la inventariere.
Fiecare plată efectuată a avut la bază un referat de necesitate aprobat de ordonatorul de credite și de persoanele responsabile în acest sens. De asemenea, pentru
fiecare plată a fost aprobată o propunere de angajament, semnată de toate persoanele
autorizate conform legislației în vigoare.
Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin
respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. Operațiunile contabile
sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în
conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituțiile publice. Sunt conduse
registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.
Lunar se întocmeşte balanţa de verificare, iar sumele înscrise în aceasta sunt
determinate aritmetic, corect totalizate şi centralizate. Conducerea evidenței tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea
în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe fişe în
baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.
Înregistrările în evidenţa contabilă au fost făcute în termen, iar Controlul
Financiar Preventiv Propriu s-a făcut în toate documentele din care derivă drepturi
sau obligaţii patrimoniale.
Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale s-a ţinut în conformitate cu creditele bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor şi a legislaţiei în vigoare.
Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ţine pe titluri, articole şi aliniate în
cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.
Pentru a se putea efectua plăți conform prevederilor bugetare aprobate, lunar
sau de ori de câte ori este nevoie, Serviciul Buget-Finanțe, Contabilitate întocmește și
fundamentează cereri pentru deschideri de credite însoțite de note de fundamentare,
care sunt depuse la Ministerul Finanțelor Publice.
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului
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Ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și
completările ulterioare, a Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 129/18.01.2018
privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, precum și pentru modificarea
și completarea altor Norme metodologice în domeniul contabilității publice.
Situațiile financiare la 31.12.2019 oferă o imagine fidelă a poziției financiare,
performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
de Consiliul Economic și Social.
Toate documentele privind DBFC au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieșire, lucrările fiind repartizate persoanelor din subordine spre a fi duse la îndeplinire.
Au fost întocmite diverse situații solicitate de Curtea de Conturi, șefii ierarhic
superiori sau alte structuri.
Curtea de Conturi a României a efectuat misiunea anuală de audit extern în cadrul Consiliului Economic și Social. Pentru exercițiul financiar 2019 misiunea de audit
public extern nu a constatat aspecte negative privind activitatea economică desfășurată
în cadrul instituției prin Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate.
Pentru perioada ianuarie-decembrie 2019, Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate
a urmărit ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu conform fișelor de post,
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social și
Regulamentului intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social.
3.5. DIRECŢIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ADMINISTRATIV
Direcția Achiziții Publice și Administrativ este compartimentul care asigură activitatea administrativă, precum și condițiile materiale necesare pentru buna desfășurare a activității instituției.
În decursul anului 2019 Direcția Achiziții Publice și Administrativ și-a modificat componența, aceasta fiind constituită din:
• Director Achiziții Publice și Administrativ;
• Șef serviciu Achiziții publice și Administrativ;
• Consilier;
• Magaziner;
• Îngrijitoare;
Direcția Achiziții Publice și Administrativ are următoarele atribuții principale:
• planifică / pregătește procesul de achiziție publică;
• întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;
• menține legătura între furnizorii/prestatorii de servicii și Consiliul Economic
și Social pentru o bună aprovizionare, urmărind contractele de achiziție
publică și contractele încheiate prin atribuire directă și a celor care nu fac
obiectul Legii nr.98/2016, de la semnare până la finalizare;
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• urmărește respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant;
• reactualizează Procedura operațională privind achizițiile publice de bunuri
și servicii în cadrul Consiliului Economic și Social, în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea direcției, ca urmare a actelor normative noi;
• elaborează / modifică Programul anual al achizițiilor publice și Strategia anuală de achiziții publice;
• asigură întreținerea curentă a clădirii în care îşi desfășoară activitatea
Consiliul Economic și Social;
• organizează, supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sediul
Consiliului Economic și Social.
La începutul anului Direcția Achiziții Publice și Administrativ a elaborat pe
baza notei de fundamentare a bugetului pe anul 2019 „Programul anual al achizi
țiilor publice” valabil pe anul 2019 și „Strategia anuală de achiziții publice” valabilă pe anul 2019. Pe parcursul anului 2019 s-au făcut un număr de 7 modificări ale
„Programului anual al achizițiilor publice” în funcție de modificările apărute în bugetul instituției, precum și a altor necesități care nu au fost prevăzute la începutul anului.
„Strategia anuală de achiziții publice” și „Programul anual al achizițiilor publi
ce” valabile pe anul 2019 au fost postate pe site-ul Consiliului Economic și
Social pe tot parcursul anului.
Directorul D.A.P.A., împreună cu Secretarul General au actualizat fișele de post
ale personalului din cadrul direcției ca urmare a modificării organigramei Consiliului
Economic și Social.
În anul 2019 au fost transmise către Direcția de Achiziții Publice și Administrativ
un număr de 159 de referate de necesitate pe baza cărora au fost realizate prin S.I.C.A.P.
un număr de 125 achiziții în valoare de 550.786,67 lei + TVA și au fost încheiate 41 de
contracte și acte adiționale cu diferiți furnizori. Au fost realizate de către comisia de
recepție, pe baza facturilor trimise către Consiliul Economic și Social, un număr de
339 de procese verbale de recepție a diferitelor bunuri achiziționate.
Sumele cheltuite pe fiecare articol bugetar au fost următoarele:
Articol bugetar
Furnituri de birou
Materiale de curățenie
Încalzit, iluminat și forță motrică
Apa, canal, salubritate
Carburanți și lubrifianți

Valoare (RON)
74.476,14 lei
22.501 lei
110.615,83 lei
7.102,19 lei
2.500 lei

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

79.503,81 lei

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

48.698,43 lei

Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional
Alte obiecte de inventar
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Articol bugetar

Valoare (RON)

Deplasări interne

840 lei

Deplasări externe

90.114,90 lei

Cărți, publicați și alte materiale de documentare

8.005, 93 lei

Pregătire profesională

3.098 lei

Protecția muncii

3.450 lei

Cheltuieli judiciare

3.570 lei

Protocol și reprezentare

143.482,80 lei

Prime și asigurări non-viață

2.335,41 lei

Chirii

682.412,4 lei

Alte bunuri și servicii

2.527,98 lei

Investiții

121.600,79 lei

Având în vedere alocarea sumei de 19.500.000 lei în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Economic și Social pentru anul 2019, în vederea achiziționării unui
sediu, au fost demarate o serie de acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivului astfel:
1. Întocmirea Caietului de sarcini care a fost discutat și aprobat de către Biroul
Executiv C.E.S. în baza hotărârii nr. 52/27.08.2019;
2. Elaborarea Normei interne pentru organizarea și desfășurarea Procedurii de
achiziționare a unui imobil-clădire cu destinația de sediu pentru Consiliul
Economic și Social;
3. Lansarea cererii de ofertă;
4. Primirea celor 25 oferte transmise la sediul C.E.S.;
5. Selectarea a 13 imobile, din cele 25 de oferte primite, pentru a fi vizionate;
6. Vizionarea celor 13 imobile de către salariații D.A.P.A. împreună cu conducerea instituției;
7. Întocmirea a 13 analize de oferte.
Clădirile vizionate nu s-au încadrat în cerințele Caietului de sarcini.
Direcția Achiziții Publice și Administrativ a Consiliului Economic și Social a
solicitat și Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat atribuirea unui spațiu în suprafață de 1500 mp, necesar desfășurării activității, solicitare ce
a cuprins un minim de caracteristici :
• 1 sală în suprafață de aproximativ 150 mp;
• 4 săli în suprafață de aproximativ 30 mp / sală;
• 20 birouri în suprafață de aproximativ 20 mp / birou;
• spațiu depozitare în suprafață de aproximativ 200 mp;
• spațiu arhivă în suprafață de aproximativ 200 mp;
• spațiu de parcare pentru 30 autoturisme;
Solicitare rămasă fără răspuns.
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  6 7

R A P O R T D E A C T I V I TAT E 2 0 1 9

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

3.6. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Biroul de Audit Public Intern organizat la nivelul Consiliului Economic și Social,
funcționează în conformitate cu Legea 672/2002, republicată, începând cu 01.06.2009,
în subordinea directă a Președintelui C.E.S.
Activitatea de audit public intern s-a desfășurat conform Normelor metodologice specifice, privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în
cadrul C.E.S., nr. 1103/08.05.2014, avizate de UCAAPI cu Aviz nr. 20 din 28.04.2014,
aprobate de Președintele C.E.S. cu nr. 1103/08.05.2014 și a Cartei auditului public intern în cadrul Consiliului Economic și Social, avizată de UCAAPI cu Aviz nr. 21 din
28.04.2014 și aprobată de Președintele C.E.S. cu nr. 1104/08.05.2014.
În anul 2019, activitatea de audit public intern în cadrul C.E.S., s-a desfășurat
conform planului de audit intern pe anul 2019, nr. 6664 din 20.12.2018.
Gradul de realizare a misiunilor de asigurare în anul 2019, a fost în procent de
100%, conform planificării aprobate, urmărindu-se atingerea obiectivelor fiecărei misiuni.
La nivelul Consiliului Economic si Social, în anul 2019, s-au derulat 4 misiuni
de audit intern de asigurare (de regularitate/conformitate) în următoarele domenii:
a) Misiunea de audit public intern de asigurare în care s-a abordat domeniul
juridic: „Evaluarea modului de organizare și desfășurare a activității serviciului juridic”.
Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
1. Organizarea structurală și procedurală a activității juridice la nivelul C.E.S.;
2. Acordarea avizului de legalitate;
3. Acordarea de consultanță compartimentelor din cadrul C.E.S.;
4. Reprezentarea C.E.S. în instanțele judecătorești;
5. Raportarea activității, păstrarea și arhivarea documentelor și a bazei de date
în sistem electronic.
Principalele recomandări formulate de auditorul public intern, au fost:
• Identificarea nevoilor de perfecționare profesională a personalului din cadrul Serviciului Juridic și înscrierea în Planul anual de perfecționare profesională pentru anul 2020 a persoanelor și temelor identificate;
• Reintroducerea sistemului de informare cu privire la noutățile legislative apărute în Monitorul Oficial, prin postarea de către Serviciul Juridic a
unor acte normative de interes pentru compartimentele de specialitate din
Secretariatul Tehnic al C.E.S, într-un folder la care să aibă acces fiecare salariat din cadrul ST al C.E.S.;
• Schimbarea parolei după folosirea calculatorului de către un alt utilizator;
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b) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-a abordat domeniul SCM/
SCIM: „Evaluarea stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial conform O.S.G.G. nr. 600/2018”.
Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
• Constituirea și funcționarea Comisiei SCM;
• Elaborarea și realizarea Programului SCM pe 2018. Elaborarea programului
SCM pentru 2019;
• Verificarea elaborării și raportării documentelor privind implementarea
standardelor conform OSGG nr. 600/2018;
• Propuneri de măsuri privind îmbunătățirea stadiului actual al implementării
standardelor conform OSGG nr. 600/2018.
Principalele recomandări formulate de auditorul public intern, au fost:
• Actualizarea Codului de conduită etică elaborat la nivelul Consiliului
Economic și Social;
• Stabilirea unui document care justifică și evidențiază luarea la cunoștință
de către toți salariații C.E.S. de prevederile Codului de conduită etică la nivelul Consiliului Economic și Social;
• Îmbunătățirea comunicării și informării interne și externe, prin:
–– Reintroducerea sistemului de informare internă între compartimente,
prin postarea unor documente de interes general într-un folder la care
să aibă acces fiecare salariat din cadrul ST al C.E.S.;
–– Îmbunătățirea calității informațiilor transmise pe site-ul C.E.S., prin
actualizarea lor în timp util, utilizarea unor informații noi, de actualitate,
de interes general și eliminarea informațiilor inutile, depășite ca timp;
c) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-a abordat domeniul func
țiilor specifice C.E.S.: „Evaluarea activității de primire, înregistrare, repartizare, transmitere, realizare și arhivare a documentelor la registratura C.E.S.”.
Principalele obiective ale misiunii de audit intern au fost:
• Evaluarea însușirii, aplicării și respectării regulamentelor și procedurilor
privind înregistrarea în Registrul General de Intrări și Ieșiri al C.E.S. și în
Registrul de Intrări și Ieșiri al direcțiilor și compartimentelor de specialitate;
• Circuitul documentelor inițiale: primirea, înregistrarea, repartizarea, transmiterea, și arhivarea documentelor inițiale - interne și externe;
• Urmărirea realizării și transmiterii răspunsurilor solicitate și arhivarea documentelor;
Principalele recomandări formulate de auditorul public intern, au fost:
• Desemnarea unei persoane cu atribuții privind coordonarea activității registraturii generale, urmărirea realizării răspunsurilor solicitate și difuzarea
informațiilor de interes public, privind activitatea instituției;
• Desemnarea unei persoane cu atribuții privind activitatea de organizare și
gestionare a arhivei C.E.S.;
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d) Misiunea de audit intern de asigurare în care s-au abordat alte domenii,
misiune planificată conform cerințelor UCAAPI: „Evaluarea sistemului de prevenire
a corupției, 2019”.
Obiectivul misiunii de audit public intern, stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului
de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI – MFP.
Principalele recomandări formulate de auditorul public intern, au fost:
• Emiterea unei proceduri operaționale privind aplicarea Codului etic/deontologic/de conduită a normelor de conduită profesională și de integritate ale
personalului angajat. Emiterea unei decizii de desemnare a unei persoane
cu atribuții de Consilier de etică. Completarea fișei de post cu atribuțiile de
Consilier de etică conform reglementărilor legale în vigoare. Completarea de
către persoana desemnată a unei declarații de integritate, pe propria răspundere, că îndeplinește condițiile prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019;
• Actualizarea inventarului funcțiilor sensibile la nivelul C.E.S., prin punerea
de acord cu ultima structură organizatorică și de personal a Secretariatului
Tehnic al C.E.S. prin emiterea unui document centralizator al funcțiilor
sensibile, avizat de către Comisia de monitorizare și aprobat de către președintele Consiliului Economic și Social, conform pct. 2.2.6. din O.S.G.G. nr.
600/2018.
Concluzii:
Perceperea corectă de către întreg personalul Secretariatului Tehnic al C.E.S.,
că auditorul intern are rolul de consultanță și asigurare, care evaluează, monitorizează
și supervizează funcționalitatea sistemului de management și control intern, a fost un
câștig, demonstrat prin implementarea recomandărilor auditorului, din rapoartele de
audit și a soluțiilor stabilite prin consultanța oferită.
La nivelul Consiliului Economic și Social, auditul intern reprezintă o funcție
importantă pentru echipa managerială, fiind susținut de către conducătorul instituției
în realizarea obiectivelor sale.
Responsabilii structurilor auditate au apreciat activitatea de audit prin acceptarea recomandărilor și realizarea demersurilor necesare pentru implementarea acestora.
3.7. BIROUL INFORMATICĂ
Biroul Informatică asigură buna funcționare a calculatoarelor, imprimantelor,
copiatoarelor și a altor echipamente IT din cadrul Consiliului Economic și Social.
Biroul Informatică mai are ca atribuții instalarea/configurarea pachetelor software
(Windows, Office, programelor legislative, etc), instalarea/configurarea echipamentelor periferice (imprimante, copiatoare, routere etc ), configurarea conturilor de mail
pentru angajații instituției. De asemenea în colaborare cu departamentul de achiziții
publice asigura achizițiile prin SEAP (SICAP), elaborează strategia de achiziții publice
70   APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL R A P O R T D E A C T I V I T A T E 2 0 1 9

și planul anual al achizițiilor publice în domeniul IT.
Pe parcursul anului 2019 Biroul Informatică a asigurat asistența tehnică pentru
angajații Consiliului Economic și Social și necesarul de consumabile (tonere pentru
imprimante, multifuncționale și copiatoare, stick-uri USB, HDD externe, consumabile
pentru copiatoare, etc).
În anul 2019 s-au achiziționat pe baza referatelor de necesitate întocmite de departamentele din cadrul Consiliului Economic și Social următoarele echipamente:
• 5 stații de lucru desktop Dell, HP cu sistem de operare Windows 10 Pro;
• 3 laptopuri;
• 6 licențe Windows 10;
• 6 monitoare LCD;
• 3 imprimante laser;
• 1 copiator;
• 1 switch 48 porturi;
Toate echipamentele de mai sus au fost achiziționate prin intermediul platformei de achiziții publice SICAP având o valoare totala de 69,987 lei +TVA. În luna decembrie au fost achiziționate licențe antivirus Eset valabile pentru anul 2020 în valoare
de 3164 lei + TVA.
Toate echipamentele achiziționate au fost puse în funcțiune.
În anul 2018 au fost în vigoare pe partea informatică contracte pentru următoarele servicii:
• Internet, cablu TV, telefonie fixă și mobilă cu Telekom România;
• Întreținere, găzduire și actualizare site C.E.S. cu firma KING SYSTEMS SRL;
• Programe de contabilitate cu Oltenia Best Serv (salarizare) și Centru Teritorial
de Calcul Electronic (ALOP);
• Programe legislative IDrept și Lex expert cu Wolters Kluwer România și
Compania de informatică Neamț;
Au fost realizate următoarele:
• instalare și configurare server Linux;
• site-ul intranet al C.E.S. și configurarea accesului pentru Direcția Generală
Avizare;
• reparare sursă switch 48 porturi din camera server.
4.

DESFĂȘURAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC
A CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Ca urmare a Adresei Curții de Conturi a României cu nr. VIII/40633/18.12.2019,
înregistrată la C.E.S. cu nr. 6617/20.12.2019, în perioada 14.01-03.04.2020, o echipă
a Curții de Conturi a României - Departamentul VIII, formată din doi auditori publici externi, au efectuat la sediul C.E.S., misiunea de Audit financiar al contului de
execuție și al bilanțului contabil încheiate în exercițiul bugetar 2019 de Consiliul
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  71

R A P O R T D E A C T I V I TAT E 2 0 1 9

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Economic și Social, această misiune concretizându-se în Raportul de Audit Financiar,
înregistrat la C.E.S. cu nr. 2059/03.04.2020.
Obiectivul general al auditului financiar a fost acela de a obține o asigurare
asupra faptului că situațiile financiare auditate nu conțin denaturări semnificative ca
urmare a unor abateri sau erori, că acestea respectă principiile legalității și regularității
și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte
informații referitoare la activitatea desfășurată de C.E.S., precum și asupra faptului că
modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și execuția
bugetară de venituri și cheltuieli al C.E.S. sunt în concordanța cu scopul, obiectivele și
atribuțiile C.E.S.
Obiectivele principale ale auditului financiar, au vizat următoarele aspecte:
• elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale
bugetului;
• exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, precum:
–– organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor legale;
–– înregistrarea cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;
–– organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului;
–– concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico - operativă cu cele
din evidența financiar - cotabilă, și cu datele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare;
–– reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțul
contabil și în contul anual de execuție bugetară;
–– încheierea exercițiului bugetar;
–– prezentarea la termen a situațiilor financiare privind situația patrimoniului aflat în administrare și execuția bugetară.
• organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern;
• calitatea gestiunii economico – financiare, în cadrul căreia s-a avut în vedere:
–– utilizarea fondurilor conform scopului, obiectivelor prevăzute în actele
normative prin care a fost înființată entitatea;
–– efectuarea inventarierii și reevaluarea elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor
acestora;
–– respectarea limitelor creditelor bugetare aprobate privind efectuarea cheltuielilor în conformitate cu legislația care le reglementează;
–– respectarea prevederilor legale în cazul cheltuielilor de personal (modul
de stabilire a drepturilor salariale și a indemnizațiilor, constituirea și virarea contribuțiilor către bugetul de stat, acordarea indemnizațiilor de delegare în cazul delegărilor externe);
–– urmărirea modului de efectuare a planificării achizițiilor publice;
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–– angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata bunurilor și serviciilor achiziționate.
• identificarea eventualelor carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative.
În cursul acțiunii de audit financiar, auditorii publici externi au analizat și veri
ficat o serie de acte și documente, printre care:
–– rapoartele de activitate și deciziile conducerii instituției;
–– deciziile emise de ordonatorul de credite;
–– contractele de achiziție publică și actele adiționale;
–– organigrama și statele de funcții și de personal;
–– rapoartele auditorului intern;
–– litigiile în curs, la care C.E.S. este parte;
–– balanța de verificare, situațiile financiare și contul de execuție centralizat
pe toate sursele de finanțare, registrele de casa, etc;
–– situația privind concediile de odihnă neefectuate și concediile medicale
plătite;
–– situația privind primele și bonusurile acordate;
–– statele de plată și centralizatoarele de salarii, etc.
În urma controlului de audit financiar, concluziile generale ale auditorilor
publici externi au fost acelea că, situațiile financiare aferente exercițiului bugetar
2019 au fost întocmite de către Consiliul Economic și Social în concordanță cu
scopul, obiectivele și atribuțiile specifice instituției, fără a fi identificate denaturări
semnificative sau cu caracter general.
Astfel, pe baza concluziilor formulate în urma examinării situațiilor finan
ciare întocmite de Consiliul Economic și Social pentru exercițiul bugetar 2019,
Curtea de Conturi apreciază faptul că, acestea luate în ansamblul lor au fost elabo
rate din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general
de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a performan
ței financiare a Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2019 și a celorlalte
informații referitoare la activitatea desfășurată.
5.

CONCLUZII

În anul 2019 au fost avizate de către Biroul Executiv și adoptate de către Plen
Organigrama și Statul de funcții ale personalului S.T. – C.E.S.; personalul din cadrul
Secretariatului Tehnic a asigurat suportul tehnic, logistic și documentele necesare pentru buna desfășurare a ședințelor Biroului Executiv, Plenului și Comisiilor de specialitate și a luat parte la diferite forme de pregătire (seminarii și cursuri) în vederea
pregătirii profesionale.
În cursul anului 2019, la ședințele Comisiilor de specialitate, ale Biroului Executiv
și ale Plenului au fost invitați și au participat, din partea inițiatorilor proiectelor de acte
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normative transmise spre dezbatere și avizare, senatori, deputați, miniștrii, secretari de
stat pentru a-și susține proiectele de acte normative.
Membrii C.E.S. au fost desemnați de către Biroul Executiv și Plenul C.E.S. să
reprezinte Consiliul Economic și Social la diferite întâlniri internaționale, la ședințele
Parlamentului și ale Guvernului, precum și la nivelul altor instituții, informând ulterior Plenul cu privire la activitatea lor.
În cursul anului 2019, membrii Plenului au participat la Comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru susținerea unor amendamente cu privire la acte normative
care au făcut obiectul dezbaterii la nivelul Consiliului Economic și Social.
Președintele C.E.S. a participat la lucrările Consiliului Național Tripartit de
Dialog Social la nivelul Guvernului, unde a reprezentat și a susținut punctele de vedere
ale Consiliului Economic și Social.
Președintele C.E.S. și Secretarul General au susținut proiectul de buget, aprobat
de către plenul C.E.S., la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, Comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților și în plenul Parlamentului până la adoptare.
În perioada 2017–2019, Consiliul Economic și Social din România a deținut
președinția A.I.C.E.S.I.S., Președintele C.E.S. România, dl Iacob Baciu, fiind învestit în
funcție în septembrie 2017, în cadrul reuniunii Adunării Generale din Santo Domingo.
Cu acest prilej, domnia sa a prezentat în cadrul discursului de învestitură tema
principală de lucru propusă pentru dezbatere pe durata mandatului său prezidențial,
și anume „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”. Atât discursul, cât
și tema aleasă au fost foarte apreciate de audiență, suscitând interesul celor prezenți.
Tema de lucru a fost acceptată de către toți membrii A.I.C.E.S.I.S., care au apreciat
relevanța sa actuală și legătura cu temele specifice ale C.E.S.-I.S. Aceasta a fost discutată la toate reuniunile A.I.C.E.S.I.S. din timpul mandatului dlui Iacob Baciu, membrii
asociației identificând pe parcurs oportunitățile și provocările aduse de revoluția digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, guvernanță, rolul partenerilor sociali,
drepturi și securitate, combaterea inegalităților legate de sectorul digital.
Printre principalele realizări ale președinției române a A.I.C.E.S.I.S. se numără
următoarele:
• propunerea temei de actualitate, „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”, deosebit de apreciate și dezbătute pe tot parcursul mandatului, și a foii de parcurs a președinției române, la sfârșit de mandat remarcându-se concordanța activităților președinției cu obiectivele propuse în
cadrul foii de parcurs la început de mandat;
• consolidarea cooperării cu Comitetul Economic și Social European
(C.E.S.E.), cu Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) și cu
E.C.O.S.O.C., consiliul economic și social al ONU, obiectiv concretizat prin
întâlniri bilaterale dintre președintele A.I.C.E.S.I.S. și președinți și reprezentanți ai respectivelor organizații și prin semnarea de acorduri și protocoale;
• crearea unei noi identități vizuale a A.I.C.E.S.I.S., concretizate printr-un
Manual de identitate vizuală care conține toate însemnele asociației și un
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drapel A.I.C.E.S.I.S., predat de președintele C.E.S. România președintelui
C.E.S.E.C. din Coasta de Fildeș, noul președinte al A.I.C.E.S.I.S., și care va fi
transmis de la o președinție la alta;
semnarea, la sfârșit de mandat, a Documentului de transfer al președin
ției A.I.C.E.S.I.S. de la C.E.S.-ul român către C.E.S.E.C. din Coasta de
Fildeș;
redactarea și tipărirea raportului președinției române și a raportului de
activitate pe tema principală de lucru în timpul mandatului 2017-2019,
care au fost înmânate de președintele A.I.C.E.S.I.S. tuturor membrilor asociației la AG de la București din zilele de 9 și 10 octombrie 2019, la sfârșit de
mandat, și care pot fi accesate pe site-ul C.E.S.: https://www.ces.ro/newlib/
PDF/AICESIS-2017-2019-RO.pdf; https://www.ces.ro/newlib/PDF/Raportactivitate-AICESIS-2017-2019-RO.pdf;
realizarea unui scurt film, care a deschis reuniunea AG de la București și
care a prezentat imagini și momente din timpul reuniunilor desfășurate
pe perioada președinției române a Asociației. Filmul poate fi accesat pe
site-ul C.E.S.: https://www.ces.ro/aicesis-2019/ro/200;
redactarea raportului AG A.I.C.E.S.I.S. de predare a președinției, la
București, în zilele de 9 și 10 octombrie 2019, precum și realizarea unui
scurt film prezentat cu prilejul încheierii AG.
redactarea și tipărirea certificatelor care atestă calitatea de membru sau
de organ de conducere în cadrul A.I.C.E.S.I.S.;
crearea diplomelor și a plachetelor aniversare, cu ocazia sărbătoririi a 20
de ani de activitate a A.I.C.E.S.I.S., decernate de președintele A.I.C.E.S.I.S.
tuturor membrilor asociației și organizațiilor partenere la reuniunea AG de
la București;
ameliorarea comunicării în cadrul A.I.C.E.S.I.S. prin inițierea procesului
de creare a unui nou site;
promovarea C.E.S.-ului român și a C.E.S.-urilor europene la nivel inter
național de către președintele A.I.C.E.S.I.S., în calitatea sa de reprezentant
al continentului european pe durata mandatului prezidențial;
alegerea în unanimitate de către membrii AG a președintelui C.E.S.
România, la sfârșitul mandatului prezidențial în fruntea A.I.C.E.S.I.S.,
ca președinte de onoare al Asociației;
menținerea de către C.E.S. România a unei poziții de conducere, și anume
a poziției de membru al Consiliului de Administrație al A.I.C.E.S.I.S., ca
urmare a activității deosebite pe durata mandatului prezidențial;
înlocuirea biroului fizic al A.I.C.E.S.I.S. de la Bruxelles cu un birou vir
tual;
noi aderări de membri;
consolidarea financiară a A.I.C.E.S.I.S., balanța de venituri și cheltuieli
încheindu-se cu excedent.
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA PLENULUI NR. 64 / 09.07.2020  75

R A P O R T D E A C T I V I TAT E 2 0 1 9

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

În octombrie 2019, Președintele C.E.S. România, dl Iacob Baciu, a predat președinția și drapelul A.I.C.E.S.I.S. președintelui C.E.S.E.C. din Coasta de Fildeș, dl Charles
Koffi DIBY, în cadrul Adunării Generale de la București. Bilanțul mandatului președinției române a primit o apreciere deosebită din partea tuturor membrilor asociației,
precum și din partea reprezentanților organizațiilor partenere – O.I.M., E.C.O.S.O.C.
– care au participat la acest eveniment.
Tot în perioada 2017–2019, Consiliul Economic și Social din România a deținut
și președinția U.C.E.S.I.F., președintele consiliului român, dl Iacob Baciu, fiind învestit în funcție în decembrie 2017, în cadrul reuniunii Adunării Generale elective din
București, învestire aprobată în unanimitate de membrii U.C.E.S.I.F.
Printre principalele realizări ale președinției române a U.C.E.S.I.F. se numără
următoarele:
• propunerea obiectivelor și a foii de parcurs a președinției române, cel
mai important obiectiv fiind “Recunoașterea U.C.E.S.I.F. ca instituție plu
ralistă parteneră a Organizației Internaționale a Francofoniei (O.I.F.)”;
la sfârșit de mandat s-a remarcat concordanța activităților președinției cu
obiectivele propuse în cadrul foii de parcurs la început de mandat;
• consolidarea cooperării cu Organizația Internațională a Francofoniei
(O.I.F.), cu Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF) și cu
A.I.C.E.S.I.S.;
• crearea unui nou site U.C.E.S.I.F.;
• crearea unei noi identități vizuale a U.C.E.S.I.F., concretizate printr-un
Manual de identitate vizuală care conține toate însemnele Uniunii și un
drapel U.C.E.S.I.F.;
• semnarea, la sfârșit de mandat, a Documentului de transfer al președinți
ei U.C.E.S.I.F. de la C.E.S.-ul român către C.E.S.-ul din Guineea;
• semnarea Declarației de la București pentru recunoașterea rolului asoci
ațiilor societăților civile organizate ale Francofoniei la AG de la București
din 5 decembrie 2018;
• semnarea Declarației de la Paris la AG extraordinară de la Paris din 20
martie 2019;
• tipărirea raportului președinției române, înmânat de președintele
U.C.E.S.I.F. tuturor membrilor uniunii la AG de la Conakry, în Guineea, din
4 decembrie 2019, la sfârșit de mandat, care poate fi accesat pe site-ul C.E.S.:
https://www.ces.ro/newlib/PDF/UCESIF-Raport.pdf;
• concordanța activităților președinției române cu obiectivele pe care
aceasta le-a propus în cadrul foii de parcurs la început de mandat, remarcată și apreciată de toți membrii U.C.E.S.I.F.;
• realizarea unui scurt film, care a deschis AG de la Conakry și care a pre
zentat, pe fondul muzical al Rapsodiei Române de George Enescu, cele
mai importante activități ale U.C.E.S.I.F. desfășurate în perioada manda
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tului deținut de C.E.S. România. Filmul poate fi accesat pe site-ul C.E.S.:
https://www.ces.ro/participarea-ces-romania-la-adunarea-generala-electiva-a-ucesif-2019/ro/207;
crearea diplomelor cu ocazia aniversării a 15 de ani de activitate a
U.C.E.S.I.F., decernate de președintele U.C.E.S.I.F. tuturor membrilor uniunii la reuniunea AG de la Conakry;
acordarea de sprijin C.E.S.-ului din Guineea pentru organizarea reuniu
nii AG de la Conakry, de predare a mandatului prezidențial;
alegerea în unanimitate de către membrii U.C.E.S.I.F. a președintelui
C.E.S. România, dl Iacob Baciu, la sfârșitul mandatului prezidențial, ca
președinte de onoare al Uniunii;
menținerea de către C.E.S. România a unei poziții de conducere, și anume
a poziției de vicepreședinte în cadrul Biroului U.C.E.S.I.F., ca urmare a
activității deosebite pe durata mandatului prezidențial;
consolidarea financiară a U.C.E.S.I.F., balanța de venituri și cheltuieli în
cheindu-se cu excedent.

În decembrie 2019, dl Președinte Iacob Baciu a predat președinția și drapelul
U.C.E.S.I.F. dnei Haja Rabiatou Sérah Diallo, președinta C.E.S. din Guineea, în cadrul
reuniunii Adunării Generale elective de la Conakry. Cu acest prilej dl președinte Iacob
Baciu a primint felicitările membrilor uniunii, Prim-ministrului Republicii Guineea,
a ambasadorilor acreditați, a altor personalități ale vieții publice din Guineea, precum
și ale reprezentanților O.I.F. și A.P.F. prezenți la acest eveniment, pentru realizările
mandatului său.
Anul 2019, care a marcat, așadar, încheierea celor două mandate prezidențiale
ale C.E.S. România în fruntea A.I.C.E.S.I.S., respectiv în fruntea U.C.E.S.I.F., a fost
pentru consiliul român unul bogat în activități internaționale, care au constituit un
prilej de afirmare a rolului pe care C.E.S. îl are în realizarea dialogului social și civic
în România. Ca semn al aprecierii succesului dublei președinții, președintele C.E.S.
România a fost ales în unanimitate președinte de onoare atât al A.I.C.E.S.I.S., cât
și al U.C.E.S.I.F. De asemenea, consiliul român continuă să ocupe poziții de con
ducere în cadrul celor două organizații, fiindu-i aprobate candidaturile la poziția de
membru al Consiliului de Administrație al A.I.C.E.S.I.S. și la poziția de vicepreșe
dinte în cadrul Biroului U.C.E.S.I.F. Dl Președinte Iacob Baciu, prin activitatea desfășurată în exercitarea celor două mandate - de președinte AI.C.E.S.I.S. și președinte
U.C.E.S.I.F. – a contribuit la promovarea României, precum și a Europei în ansamblul său, pe plan internațional.
Având în vedere creșterea numărului actelor normative transmise C.E.S.–ului,
precum și a calității activității de avizare, în concordanță cu modificarea Organigramei
și Statului de funcții ale S.T. – C.E.S. s-au desfășurat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante ceea ce a condus la consolidarea organizatorică și
funcțională a instituției, creșterea rolului și a eficienței activității Secretariatului Tehnic.
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În cursul anului 2019:
• au fost înregistrate la rubrica intrări-ieșiri a Registrului General al
Consiliului Economic și Social un număr de 6694 documente (proiecte de
acte normative emise de Parlament și Guvern, alte documente de la instituții
și persoane fizice/ juridice), care au fost repartizate de către Președinte, în
funcție de importanța lor, Plenului, Biroului Executiv, Secretarului General
sau Direcțiilor de Specialitate din cadrul Secretariatului Tehnic al C.E.S.;
• au fost întocmite un număr de 182 Hotărâri de Plen;
• au fost emise un număr de 75 Hotărâri de B.Ex.;
• au fost emise un număr de 247 Decizii ale Președintelui C.E.S.;
• au fost înregistrate un număr de 565 proiecte de acte normative transmise
C.E.S. -ului spre avizare;
• s-a emis un număr de 523 de Avize care au fost postate pe site-ul C.E.S.,
precum și pe site-ul Senatului/Camerei Deputaților (cele cu privire la propunerile legislative).
Având în vedere cele de mai sus, se poate constata că membrii Biroului
Executiv, membrii Plenului, membrii Comisiilor de specialitate, precum și personalul
Secretariatului Tehnic au contribuit la consolidarea și creșterea rolului Consiliului
Economic și Social.
Creșterea rolului Consiliului Economic și Social, în calitatea sa de organ con
sultativ al Parlamentului și Guvernului care este consultat în mod obligatoriu asupra
proiectelor de acte normative inițiate de Guvern, sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor în anul 2019 rezultă și din faptul că în Deciziile sale, Curtea
Constituțională constată tot mai des ca motiv de neconstituționalitate a unor acte
normative, lipsa avizului C.E.S., după cum urmează:
• Decizia Curții Constituționale nr. 681/2018 având ca obiect soluționarea
obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Codul administrativ al
României reține ca motiv de neconstituționalitate al acestui act normativ, lipsa solicitării avizului C.E.S.
În cadrul analizei criticilor de neconstituționalitate cu privire la lipsa solicitării
avizului Consiliului Economic și Social, Curtea a reținut că art. 141 din Constituție
consacră Consiliului Economic și Social rolul de „organ consultativ al Parlamentului și
al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare,
organizare și funcționare”.
Având în vedere rolul său constituțional, Curtea a statuat faptul că art. 141
din Constituție se rezumă doar la consacrarea rolului Consiliului Economic și Social
de organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului, iar pentru detalii privind domeniile de specialitate în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înființare, organizare și funcționare. Or, dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 248/2013 - legea organică de înființare, organizare și funcționare a Consiliului
Economic și Social - prevăd obligația inițiatorilor de proiecte sau propuneri legislative
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conizate vizează domeniile de specialitate ale Consiliului reprezentate de relațiile de
muncă, protecția socială, politicile salariale și egalitatea de șanse și de tratament.
Prin urmare, Curtea a constatat, în lipsa solicitării avizului cu prilejul declanșării procedurii parlamentare de legiferare a actului normativ examinat, că au fost nesocotite prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție. Dată fiind materia de reglementare
a propunerii legislative în discuție, era obligatoriu să fi fost solicitat avizul Consiliului
Economic și Social, în sensul consultării acestuia, ca organ de specialitate consultativ
al Parlamentului și al Guvernului.
În consecință, Curtea a constatat faptul că Legea privind Codul administrativ al
României este neconstituțională, fiind adoptată cu încălcarea normelor fundamentale ale art. 141 raportate la art. 1 alin. (5).
• Decizia Curții Constituționale nr. 141/2019 având ca obiect soluționarea
obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de
leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgenta a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, reține printre motivele de neconstituționalitate al acestui act normativ, lipsa solicitării avizului C.E.S.
În cadrul analizei criticilor de neconstituționalitate cu privire la lipsa solicitării
avizului Consiliului Economic și Social, Curtea a reținut că art. 141 din Constituție
consacră Consiliului Economic și Social rolul de „organ consultativ al Parlamentului
și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare” iar potrivit art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. e) din Legea
nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, „(1)
Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor.”
Cu privire la susținerile privind inexistența avizului C.E.S., Curtea a reținut că
acestea sunt întemeiate, deoarece, din consultarea fișei legislative a legii criticate, rezultă că acesta nu a fost solicitat, aspect certificat și de Adresa secretarului general al
Senatului înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 1.283 din 22 februarie 2019.
Astfel, potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală în România, respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Or, dispozițiile art. 2 alin.
(2) lit. e) din Legea nr. 248/2013 - legea organică de înființare, organizare și funcționare
a Consiliului Economic și Social - prevăd obligația inițiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul C.E.S., în cazul în care reglementările preconizate vizează domeniile de specialitate ale acestuia reprezentate de protecția consumatorului.
În acest sens, Curtea observă faptul că legea criticată se referă în mod special
la protecția consumatorilor, domeniu în care trebuia solicitat avizul C.E.S. În aceste
condiții, Curtea a constatat că au fost nesocotite prevederile art. 1 alin. (5) coroborate
cu cele ale art. 141 din Constituție.
În consecință, Curtea a constatat că Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de
leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgenta a Guvernului
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nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului este neconstituțională
în ansamblul său și admite obiecția de neconstituționalitate.
• Decizia Curții Constituționale nr. 139/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind
dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, reține printre motivele de neconstituționalitate al acestui act normativ, lipsa solicitării avizului C.E.S.
Astfel, Curtea reține faptul că, potrivit art. 141 din Constituția României
“Consiliul Economic și Social este organul consultativ al Parlamentului și al Guvernului
în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și
funcționare”. Potrivit art. 2 alin (1) din Legea nr. 248/2013, privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările
ulterioare „(1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților
ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de
acte normative”.
Având în vedere prevederile legale și constituționale mai sus menționate se
susține că deși are un rol consultativ, Consiliul Economic și Social este un organ ale
cărui atribuții sunt instituite printr-o normă constituțională, ce trebuie respectată în
procesul de legiferare. Prin urmare, deși avizul este consultativ, acest aviz trebuie să
existe în procesul de legiferare, în domeniile prevăzute de legea organică a Consiliului
Economic și Social. Lipsa avizului constituie un viciu de neconstituționalitate al actului normativ criticat, dat fiind faptul că rolul Consiliului Economic și Social este acela
de a garanta, în cadrul unui proces democratic de legiferare, că legile nu instituie soluții arbitrare, mai ales atunci când au un impact economic major.
În aplicarea normelor constituționale de referință, Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative impune, prin art.
31 alin. (3), anterior citat, ca forma finală a instrumentelor de prezentare și motivare
a proiectelor de acte normative să facă referiri la avizul Consiliului Legislativ și, după
caz, al altor autorități avizatoare, precum Consiliul Economic și Social. Însă, în cauză,
un astfel de aviz nu a fost solicitat.
Ca urmare, având în vedere dispozițiile constituționale și legale citate, absența
solicitării avizului Consiliului Economic și Social este de natură să susțină neconstituționalitatea extrinsecă a legii, în raport de prevederile art. 1 alin. (3) și (5), coroborate
cu cele ale art. 141 din Constituție.
• Decizia Curții Constituționale nr. 393/2019 cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi
economice autorizate, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în domeniul bancar, reține printre motivele de neconstituționalitate al acestui act
normativ, lipsa solicitării avizului C.E.S.
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Având în vedere obiectul de reglementare al propunerii legislative, aceasta ar fi
trebuit să fie avizată de către Consiliul Economic şi Social în conformitate cu prevederile art. 141 din Constituţie raportate la cele ale art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b) şi
e) coroborate cu cele ale art. 5 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social.
Analizând parcursul legislativ al propunerii legislative privind unele măsuri de
regim fiscal derogatoriu şi de regim juridic special se poate constata că legea criticată
nu a fost supusă avizării Consiliului Economic şi Social nici în cadrul dezbaterilor
de la Senat şi nici în cadrul dezbaterilor de la Camera Deputaţilor. Or, faţă de obiec
tul de reglementare al propunerii legislative în raport cu dispoziţiile art. 141 din
Constituţie şi ale art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b) şi e) coroborate cu cele ale art. 5 din
Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,
rezultă că solicitarea avizului Consiliului Economic şi Social cu privire la această
lege era obligatorie.
În concluzie, având în vedere cele de mai sus, și ținând seama de jurisprudenţa
Curţii Constituţionale în materie, omisiunea Parlamentului de a solicita acest aviz
contravine dispoziţiilor art. 141 şi ale art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţie.
• Decizia Curții Constituționale nr. 29/2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative
în domeniul transportului de persoane reține printre motivele de neconstituționalitate
al acestui act normativ, ignorarea obligativității solicitării avizului C.E.S.
Curtea reține, în acest sens, că, potrivit art. 141 din Constituție, „Consiliul
Economic și Social este organul consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.”
Potrivit art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea
Consiliului Economic și Social, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 740 din 2 octombrie 2015, „(1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor
legislative ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează
în avize la proiectele de acte normative.
(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic și Social sunt:
a) politicile economice;
b) politicile financiare și fiscale;
c) relațiile de muncă, protecția socială, politicile salariale și egalitatea de șanse
și de tratament;
d) agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;
e) protecția consumatorului și concurență loială;
f) cooperație, profesii liberale și activități independente;
f) drepturi și libertăți cetățenești;
g) politicile în domeniul sănătății;
h) politicile în domeniul educației, tineretului, cercetării, culturii și sportului.(...)”
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Potrivit art. 5 lit. a) din același act normativ, „Consiliul Economic și Social exercită următoarele atribuții: a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de
specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), inițiate de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor, invitând inițiatorii la dezbaterea actelor normative;”
Legea nr. 24/2000 impune, prin art. 31 alin. (3), ca forma finală a instrumentelor de
prezentare și motivare a proiectelor de acte normative să facă referiri la avizul Consiliului
Legislativ și, după caz, al altor autorități avizatoare, precum Consiliul Economic și Social,
însă, în cauză, un astfel de aviz nu a fost solicitat. Or, este evident că actul normativ criticat acoperă o sferă de relații sociale complexe, subsumate politicilor economice, de protecție socială, drepturilor și libertăților cetățenești. Astfel cum se reține în expunerea de
motive a legii, măsurile prevăzute de proiectul de lege sunt preconizate să aibă „beneficii
directe asupra mediului de afaceri, prin stimularea activității transportului rutier de călători, în condiții de concurență”, precum și „impact pozitiv asupra calității vieții tuturor
cetățenilor, inclusiv a elevilor, pensionarilor și categoriilor de persoane defavorizate.”
Ca urmare, având în vedere dispozițiile constituționale și legale citate, absența
solicitării avizului Consiliului Economic și Social este de natură să susțină neconstituționalitatea legii, în raport cu prevederile art. 1 alin. (3) și (5), coroborate cu cele ale
art. 141 din Constituție, criticile formulate fiind întemeiate.
Creșterea rolului și importanței Consiliului Economic și Social în calitatea sa
de cadrul instituțional care asigură dialogul partenerilor sociali și reprezentanților organizațiilor și fundațiile societății civile, astfel încât aceștia să fie consultați obligatoriu
de către Guvern și Parlament în emiterea actelor normative cu impact asupra realității
economice și sociale rezultă și din creșterea numărului proiectelor de acte normative
avizate de către C.E.S. în raport cu numărul actelor normative publicate în Monitorul
Oficial în anul 2019, după cum urmează:
Situația privind numărul actelor normative publicate în Monitorul Oficial
raportat la numărul proiectelor de acte normative
transmise CES spre avizare în anul 2019
Tip act normativ

Număr
acte normative publicate
în Monitorul Oficial

Număr
proiecte de acte normative transmise
CES spre avizare
418 propuneri legislative
inițiate de senatori și deputați

Legi

276

Ordonanțe de urgență
ale Guvernului

101

39

Ordonanțe ale
Guvernului

22

23

Hotărâri ale
Guvernului

209

66

435
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Notă: statistica rezultată din datele prezentate are caracter orientativ, ce rezidă
în principal din considerentul că unele proiecte de acte normative avizate se află încă în
procedură legislativă la nivelul Parlamentului, acesta având caracter continuu și fiind
adesea unul de durată, raportarea neputând fi efectuată exclusiv pe durata unui an calendaristic.
Numărul documentelor înregistrate, reflectă volumul de activitate al Consiliului
Economic și Social în perioada de referință.
Numărul actelor normative trimise spre avizare a crescut de la 475 în anul 2018,
la 565 în anul 2019.
Prezentul Raport de Activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2019
reflectă sinteza activității Consiliului Economic și Social și modul de punere în aplicare a prevederilor articolului 141 din Constituția României, a prevederilor Legii nr.
248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, a hotărârilor Plenului și ale Biroului Executiv, a deciziilor emise de către președintele C.E.S.
în vederea aplicării legilor, a Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
Economic și Social, precum și a Regulamentul Intern al Secretariatului Tehnic al
Consiliului Economic și Social.

6.

ANEXE I-VI
Fac parte integrantă din prezentul raport de activitate.
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6.1.	ANEXA NR. I

RAPORTUL DE PREDARE A PREȘEDINȚIEI A.I.C.E.S.I.S.
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Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice și Sociale și
Instituţiilor Similare

CONSILIUL ECONOMIC ȘI
SOCIAL DIN ROMÂNIA

CONSILIUL ECONOMIC SOCIAL
DE MEDIU ȘI CULTURAL

TRANSFERUL SARCINILOR
între
Consiliul Economic, Social,
de Mediu și Cultural din
Republica Côte d’Ivoire
și
Consiliul Economic și Social din
Republica România
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Anul două mii nouăsprezece, miercuri, 9 octombrie
Subsemnatul Iacob BACIU, președintele Consiliului Economic și Social din
România, încetând la această dată coordonarea activităților aferente președinției
Asociației Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS),
Am transmis o serie de documente elaborate pe parcursul mandatului meu
prezidențial către domnul Charles Koffi DIBY, președintele Consiliului Economic,
Social, de Mediu și Cultural din Coasta de Fildeș. Aceste documente sunt următoarele:
-

un raport financiar;
un raport de activitate;
și un raport privind tema principală de lucru.

Domnul Charles Koffi DIBY recunoaște oficial că a primit toate documentele
enumerate.
Domnia sa declară că a examinat fiecare dintre documentele care i-au fost
prezentate.
Declară, de asemenea, că a fost informat cu privire la toate faptele și toate
aspectele legate de funcționarea Asociației a cărei președinție îi revine acum.
Prezentul proces-verbal este întocmit și eliberat pentru a servi în caz de
necesitate.


Redactat la București, în ziua, luna și anul menționate mai sus.

Pentru CES România

Pentru CESEC Coasta de Fildeș

Președinte
Iacob BACIU

Președinte
Charles Koffi DIBY

Pentru CESEC Coasta de Fildeș

Secretar General
Francisco GONZALEZ DE LENA
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6.2.	ANEXA NR. II

RAPORTUL DE PREDARE A PREȘEDINȚIEI U.C.E.S.I.F.

UNION DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES
DES ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES DE LA FRANCOPHONIE

CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE ROUMANIE

CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE GUINÉE

PASSATION DE CHARGES
entre
Le Conseil Économique et Social
de la République de Roumanie
et
Le Conseil Économique et Social
de la République de Guinée

1
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Lʼan deux mille dix-neuf et le mercredi 4 décembre,
Nous, Iacob BACIU, Président du Conseil Économique et Social de
Roumanie, cessant à la date de ce jour, la coordination des activités de
lʼUnion des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires
des États et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF),
Avons procédé à la transmission dʼune série de documents, faisant
lʼétat de notre mandature, à Madame Hadja Rabiatou Sérah DIALLO,
Présidente du Conseil Économique et Social de Guinée. Ces documents
se déclinant tels que suit :
• Rapport dʼactivités ;
• Rapport financier ;
• Budget prévisionnel 2020.
Madame Hadja Rabiatou Sérah DIALLO reconnait formellement
avoir reçu tous les documents énumérés.
Elle déclare avoir examiné, un à un, chacun des dossiers a lui tenu.
Elle déclare, en outre, avoir été mis au courant, par nos soins, de
tous les faits et toutes les particularités qui intéressent lʼUnion, dont la
Présidence lui échoit désormais.
En fois de quoi, le présent Procès-Verbal est dressé pour servir et
valoir ce que de droit.


Fait à Conakry, les jour, an et mois ci-dessus.
Pour le CES de Roumanie

Pour le CES de Guinée

Le Président
Iacob BACIU

La Présidente
Hadja Rabiatou Sérah DIALLO
Pour lʼUCESIF
Le Secrétaire Général
Michaël CHRISTOPHE

2
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UNIUNEA CONSILIILOR ECONOMICE SI SOCIALE SI INSTITUTIILOR SIMILARE
DIN STATELE SI GUVERNELE MEMBRE ALE FRANCOFONIEI

CONSILIUL ECONOMIC SI
SOCIAL DIN ROMÂNIA

CONSILIUL ECONOMIC SI
SOCIAL DIN GUINEEA

TRANSFERUL SARCINILOR
între
Consiliul Economic si Social
din Republica România
si
Consiliul Economic si Social
din Republica Guineea

1
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Anul două mii nouăsprezece, miercuri, 4 decembrie,
Subsemnatul, Iacob BACIU, președintele Consiliului Economic și
Social din România, încetând la această dată coordonarea activităților
Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare din statele și guvernele membre ale Francofoniei (UCESIF),
Am transmis o serie de documente elaborate pe parcursul mandatului meu prezidențial către doamna Hadja Rabiatou Sérah DIALLO,
președinta Consiliului Economic și Social din Guineea. Aceste documente sunt următoarele:
• Raport de activitate;
• Raport financiar;
• Buget provizoriu 2020.
Doamna Hadja Rabiatou Sérah DIALLO recunoaște oficial că a
primit toate documentele enumerate.
Domnia sa declară că a examinat fiecare dintre documentele care
i-au fost prezentate.
Declară, de asemenea, că a fost informată cu privire la toate faptele
și toate aspectele legate de funcționarea Uniunii a cărei președinție îi
revine acum.
Prezentul proces-verbal este întocmit și eliberat pentru a servi în
caz de necesitate.


Redactat la Conakry, în ziua, luna și anul menționate mai sus.
Pentru CES România

Pentru CES Guineea

Președinte
Iacob BACIU

Președinte
Hadja Rabiatou Sérah DIALLO
Pentru UCESIF

Secretar General
Michaël CHRISTOPHE

2
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6.3.	ANEXA NR. III

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE EMIS DE CURTEA DE CONTURI
A ROMÂNIEI CA URMARE A EVALUĂRII ACTIVITĂȚII ECONOMICOFINANCIARE PE ANUL 2019
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6.4.	ANEXA NR. IV

SCRISOAREA DLUI VALER DORNEANU,
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI
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6.5.	ANEXA NR. V

LISTA PERSOANELOR JURIDICE ȘI A PERSOANELOR FIZICE
CĂRORA LE ESTE TRANSMIS PREZENTUL RAPORT DE ACTIVITATE

• Administrația Prezidențială, dlui Klaus Werner
Iohannis, Președintele României;
• Administrația Prezidențială, Departamentul
Politici Economice și Sociale, dlui Cosmin-Ștefan
Marinescu, Consilier de Stat;
• Senatul României, dlui Robert-Marius Cazanciuc,
Vicepreședinte;
• Senatul României, dnei Izabela Chencian,
Secretar General;
• Senatul României, Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat, dlui Radu-Cosmin
Preda;
• Senatul României, Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal, dlui Cătălin-Daniel
Fenechiu;
• Senatul României, Grupul parlamentar al
“Uniunii Salvaţi România”, dlui Radu-Mihai
Mihail;
• Senatul României, Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România, dlui AttilaZoltan Cseke;
• Camera Deputaților, dlui Ion-Marcel Ciolacu,
Președinte;
• Camera Deputaților, dnei Silvia-Claudia Mihalcea,
Secretar General;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat, dlui Alfred-Robert
Simonis;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal, dlui Florin-Claudiu
Roman;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al
“Uniunii Salvaţi România”, dlui Cătălin Drulă;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar PRO
Europa, dlui Victor-Viorel Ponta;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al
Uniunii Democrate Maghiare din România, dlui
Zacharie Benedek;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, dlui Varujan Pambuccian;
• Camera Deputaților, Grupul parlamentar al
Partidului Mişcarea Populară, dlui Emil-Marius
Paşcan;
• Camera Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare;
• Camera Deputaților, Comisia pentru buget, finan-

ţe şi bănci;
• Camera Deputaților, Comisia pentru industrii şi
servicii;
• Camera Deputaților, Comisia pentru transporturi
şi infrastructură;
• Camera Deputaților, Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;
• Camera Deputaților, Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
• Camera Deputaților, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;
• Camera Deputaților, Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic;
• Camera Deputaților, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială;
• Camera Deputaților, Comisia pentru sănătate şi
familie;
• Camera Deputaților, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport;
• Camera Deputaților, Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă;
• Camera Deputaților, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
• Camera Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
• Camera Deputaților, Comisia pentru politică externă;
• Camera Deputaților, Comisia pentru cercetarea
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;
• Camera Deputaților, Comisia pentru regulament;
• Camera Deputaților, Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor;
• Camera Deputaților, Comisia pentru egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi;
• Camera Deputaților, Comisia pentru comunităţile
de români din afara graniţelor ţării;
• Camera Deputaților, Comisia pentru afaceri europene;
• Guvernul României, dlui Ludovic Orban, Primministru;
• Secretariatul General al Guvernului României,
dlui Antonel Tănase, Secretar General;
• Secretariatul General al Guvernului României,
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul,
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dlui Nini Săpunaru, Secretar de Stat;
Cancelaria Prim-ministrului, dlui Ionel Dancă,
Șef al Cancelariei;
Guvernul României, dnei Raluca Turcan,
Viceprim-ministru;
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dnei
Victoria Violeta Alexandru, Ministru;
Ministerul Finanțelor Publice, dlui Vasile Florin
Cîțu, Ministru;
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri, dlui Virgil-Daniel Popescu, Ministru;
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, dlui Ion Ștefan, Ministru;
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicațiilor, dlui Lucian Nicolae Bode,
Ministru;
Ministerul Educaţiei și Cercetării, dnei Cristina
Monica Anisie, Ministru;
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dlui
Nechita-Adrian Oros, Ministru;
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, dlui
Costel Alexe, Ministru;
Ministerul Justiției, dlui Marian Cătălin Predoiu,
Ministru;
Ministerul Sănătății, dlui Nelu Tătaru, Ministru;
Ministerul Fondurilor Europene, dlui Ioan Marcel
Boloș, Ministru;
Ministerul Afacerilor Interne, dlui Marcel Vela,
Ministru;
Ministerul Afacerilor Externe, dlui Bogdan Lucian
Aurescu, Ministru;
Ministerul Apărării Naționale, dlui Ionel Nicolae
Ciucă, Ministru;
Ministerul Culturii, dlui Bogdan Gheorghiu,
Ministru;
Ministerul Tineretului şi Sportului, dlui Marian
Ionuț Stroe, Ministru;
Curtea Constituțională a României, dlui Valer
Dorneanu, Președinte;
Curtea de Conturi a României, dlui Mihai
Busuioc, Președinte;
Avocatul Poporului, dnei Renate Weber;
Consiliul Legislativ al României, dlui Dragoș
Iliescu, Președinte;
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă, dlui Emanuel Victor Picu, Președinte;
Casa Naţională de Pensii Publice, dlui Tomiţă
Murgoci, Secretar General;
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dnei
Adela Cojan, Președinte;
Inspecția Muncii, dlui Mihai Nicolae Ucă,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspector General de Stat;
Agenția Națională de Integritate, dlui Florin Ionel
Moise, Vicepreședinte;
Consiliul Superior al Magistraturii, dnei Lia
Savonea, Președinte;
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dnei Corina
Alina Corbu, Președinte;
Academia Română, dlui Ioan-Aurel Pop,
Președinte;
Dlui Emil Constantinescu, fost președinte al
României;
Dlui Victor Ciorbea, fost prim-ministru al
României;
Dnei Norica Nicolai, fost președinte al Consiliului
Economic și Social;
Dlui Ion Giurescu, fost președinte al Consiliului
Economic și Social;
Dlui Mihai Șeitan, fost președinte al Consiliului
Economic și Social;
Confederația Națională a Sindicatelor din
România - FRĂȚIA, dlui Leonard Bărăscu,
Președinte;
Confederația Sindicatelor Democratice din
România, dlui Iacob Baciu, Președinte;
Confederația Națională Sindicală Cartel ”ALFA”,
dlui Bogdan Iuliu Hossu, Președinte;
Blocul Național Sindical, dlui Dumitru Costin,
Președinte;
Confederația Sindicală Națională ”MERIDIAN”,
dlui Ion Popescu, Președinte;
Confederaţia Patronală CONCORDIA, dlui Steven
Cornelis van Groningen, Președinte;
Confederaţia Patronală din Industria României,
dlui Ionel Borș, Președinte;
Patronatul Național Român, dlui Florian
Costache, Președinte;
Uniunea Generala a Industriașilor din România,
dlui George Constantin Păunescu, Președinte;
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici
și Mijlocii din România, dlui Florin Jianu,
Președinte;
Confederația Uniunea Patronatelor din România
– BusinessRomania, dlui Costel Olteanu,
Președinte;
Institutul Național pentru Cercetare în Domeniul
Muncii, dnei Vasilica Ciucă, Director General;
Institutul Național pentru Cercetare în Domeniul
Muncii, dlui dr. Cătălin Corneliu Ghinăraru, Prof.
univ.;
Academia de Studii Economice din București, dlui
dr. Nicolae Istudor, Rector Prof. univ.;
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• Universitatea Ecologică din București, dlui dr.
Alexandru Țiclea, Prof. univ.;
• Universitatea Ecologică din București, dlui dr.
Ovidiu Vasile Predescu, Prof. univ.;
• Universitatea din București, Facultatea de Drept,
dlui dr. Alexandru Athanasiu, Prof. univ.;
• Universitatea din București, Facultatea de Drept,
dnei dr. Claudia-Ana Moarcăș, Prof. univ.;
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dlui
dr. Tudorel Toader, Rector Prof. univ.;
• Universitatea Transilvania din Brașov, dlui dr. ing.
Ioan Vasile Abrudan, Rector Prof.;
• Universitatea de Vest din Timișoara, dlui dr.
Marilen Gabriel Printea, Rector Prof. univ.;
• Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dlui
dr. Daniel David, Rector Prof. univ.;
• Uniunea Națională a Experților în Legislația
Muncii, dlui Corneliu Bențe, Președinte;
• Asociația Municipiilor din România, dlui
Președinte Robert Sorin Negoiţă;
• Asociația Orașelor din România, dlui MădălinAdy Teodosescu, Președinte;
• Consiliul Județean Alba, dlui Ion Dumitrel,
Președinte;
• Consiliul Județean Arad, dlui Iustin Marinel
Cionca Arghir, Președinte;
• Consiliul Județean Arges, dlui Manu Constantin
Dan, Președinte;
• Consiliul Județean Bacau, dlui Sorin Brasoveanu,
Președinte;
• Consiliul Județean Bihor, dlui Pasztor Sandor,
Președinte;
• Consiliul Județean Bistrita Nasaud, dlui Emil
Radu Moldovan, Președinte;
• Consiliul Județean Botosani, dlui Macaleti
Costica, Președinte;
• Consiliul Județean Brăila, dlui Iulian Chiriac,
Președinte Francisk;
• Consiliul Judetean Brașov, dlui Adrian Ioan
Vestea, Președinte;
• Consiliul Judetean Buzau, dlui Petre Emanoil
Neagu, Președinte;
• Consiliul Judetean Calarasi, dlui Vasile Iliuță,
Președinte;
• Consiliul Judetean Caras Severin, dlui Silviu
Hurduzeu, Președinte;
• Consiliul Judetean Cluj, dlui Tise Alin Paunel,
Președinte;
• Consiliul Judetean Constanta, dlui Țuțuianu
Marius Horia, Președinte;
• Consiliul Judetean Covasna, dlui Tamas Sandor,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Președinte;
Consiliul Judetean Dambovita, dlui Oprea
Alexandru, Președinte;
Consiliul Judetean Dolj, dlui Ion Prioteasa,
Președinte;
Consiliul Judetean Galati, dlui Fotea Costel,
Președinte;
Consiliul Judetean Giurgiu, dlui Mina Marian,
Președinte;
Consiliul Judetean Gorj, dlui Cosmin Mihai
Popescu, Președinte;
Consiliul Judetean Harghita, dlui Borboly Csaba,
Președinte;
Consiliul Judetean Hunedoara, dlui Nistor
Laurențiu, Președinte;
Consiliul Judetean Ialomita, dlui Moraru Victor,
Președinte;
Consiliul Judetean Iasi, dlui Popa Maricel,
Președinte;
Consiliul Judetean Ilfov, dlui Marian Petrache,
Președinte;
Consiliul Judetean Maramures, dlui Zetea Gabriel
Valer, Președinte;
Consiliul Judetean Mehedinti, dlui Aladin Gigi
Georgescu, Președinte;
Consiliul Judetean Mures, dlui Peter Ferenc,
Președinte;
Consiliul Judetean Neamt, dlui Ionel Arsene,
Președinte;
Consiliul Judetean Olt, dlui Oprescu Marius,
Președinte;
Consiliul Judetean Prahova, dlui Toader Bogdan
Andrei, Președinte;
Consiliul Judetean Salaj, dlui Tiberiu Marc,
Președinte;
Consiliul Judetean Satu Mare, dlui Pataki Csaba,
Președinte;
Consiliul Judetean Sibiu, dnei Cimpean Daniela,
Președinte;
Consiliul Judetean Suceava, dlui Gheorghe Flutur,
Președinte;
Consiliul Judetean Teleorman, dlui Cristescu Ionel
Danuț, Președinte;
Consiliul Judetean Timis, dlui Călin Dobra,
Președinte;
Consiliul Judetean Tulcea, dlui Horia Teodorescu,
Președinte;
Consiliul Judetean Valcea, dlui Constantin
Radulescu, Președinte;
Consiliul Judetean Vaslui, dlui Dumitru Buzatu,
Președinte;
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• Consiliul Judetean Vrancea, dlui Marian Oprişan,
Președinte;
• Instituția Prefectului Județul Alba, dlui Nicolae
Albu, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Arad, dlui Gheorghe
Stoian, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Argeș, dlui Emanuel
Soare, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Bacău, dlui Liviu
Alexandru Miroşeanu, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Bihor, dlui Dumitru
Țiplea, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, dlui
Nechita-Stelian Dolha, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Botoșani, dlui Dan
Nechifor, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Brăila, dlui Cătălin
Boboc, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Brașov, dlui MihaiCătălin Văsii, Prefect;
• Instituția Prefectului Municipiului București, dlui
Ioan Marian Cioltan, Subprefect;
• Instituția Prefectului Județul Buzău, dlui Leonard
Dimian, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Călărași, dlui Marian
Stoica, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, dlui
Cristian Gâfu, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Cluj, dlui Mircea
Abrudean, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Constanța, dlui
George-Sergiu Niculescu, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Covasna, dlui IulianConstantin Todor, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Dâmbovița, dlui
Aurelian Popa, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Dolj, dlui Nicușor
Roșca, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Galați, dlui GabrielIoan Avrămescu, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Giurgiu, dnei Aneta
Matei, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Gorj, dlui IonCristinel Rujan, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Harghita, dlui Ion
Proca, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Hunedoara, dlui
Vasilică Potecă, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Ialomița, dnei Tonița
Manea, Prefect;
• Instituția Prefectului Județul Iași, dlui Marian
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Grigoraș, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Ilfov, dlui Daniel –
Tudorel Zamfir, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Maramureș, dlui
Nicolae-Silviu Ungur, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Mehedinți, dlui
Cristinel Pavel, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Mureș, dnei MaraCristina Togănel, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Neamț, dlui George
Lazăr, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Olt, dlui FlorinConstantin Homorean, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Prahova, dlui
Cristian Ionescu, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Sălaj, dlui Virgil
Țurcaș, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Satu Mare, dlui Radu
Bud, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Sibiu, dlui Mircea
Dorin Crețu, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Suceava, dlui
Gheorghe Alexandru Moldovan, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Teleorman, dlui
Liviu Dumitraşcu, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Timiș, dnei Liliana
Oneț, Prefect;
Instituția Prefectului Judetul Tulcea, dlui
Alexandru-Cristian Iordan, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Vâlcea, dlui Tiberiu
Costea, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Vaslui, dlui Mircea
Gologan, Prefect;
Instituția Prefectului Județul Vrancea, dlui
Gheorghiță Berbece, Prefect;
Curtea de Apel Alba Iulia, dlui Liviu Gheorghe
Odagiu, Președinte;
Curtea de Apel Bacău, dnei Loredana Lenuța
Albescu, Președinte;
Curtea de Apel Braşov, dnei Nicoleta Hădărean,
Președinte;
Curtea de Apel Bucureşti, dnei Luminiţa CriştiuNinu, Președinte;
Curtea de Apel Cluj, dnei Denisa Livia Băldean,
Președinte;
Curtea de Apel Constanța, dlui Marius Cristian
Epure, Președinte;
Curtea de Apel Craiova, dnei Adina Georgeta
Ponea, Președinte;
Curtea de Apel Galați, dlui Cosmin-Răzvan
Mihăilă, Președinte;
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• Curtea de Apel Iaşi, dnei Diana-Mihaela
Cheptene-Micu, Președinte;
• Curtea de Apel Oradea, dnei Laura Simona
Băican, Președinte;
• Curtea de Apel Pitești, dlui Marius Gabriel
Săndulescu, Președinte;
• Curtea de Apel Ploiești, dnei Andra Corina Botez,
Președinte;
• Curtea de Apel Suceava, dlui Cristinel Grosu,
Președinte;
• Curtea de Apel Timișoara, dnei Ramona Loredana
Ioțcovici, Președinte;
• Curtea de Apel Târgu Mureș, dnei Andreea Ciucă,
Președinte;
• Tribunalul Alba, dnei Teodora Maria Ţâmpea,
Președinte;
• Tribunalul Arad, dnei Carmen Mihaela Timișan,
Președinte;
• Tribunalul Argeş, dnei Mariana Vârgă, Președinte;
• Tribunalul Bacău, dnei Ioana Liliana Pocovnicu,
Președinte;
• Tribunalul Bihor, dnei Carmen Adriana Domocoș,
Președinte;
• Tribunalul Bistriţa Năsăud, dnei Ildiko
Simionescu, Președinte;
• Tribunalul Botoşani, dnei Mihaela Ungureanu,
Președinte;
• Tribunalul Brăila, dlui Vasile Viorel, Președinte;
• Tribunalul Braşov, dnei Cristina Gabriela Ciolacu,
Președinte;
• Tribunalul Bucureşti, dnei Laura Radu,
Președinte;
• Tribunalul Buzău, dnei Elena Cristina Vlad,
Președinte;
• Tribunalul Călăraşi, dnei Cornelia Iordache,
Președinte;
• Tribunalul Caraş Severin, dlui Petru Juca,
Președinte;
• Tribunalul Cluj, dnei Luca Emese, Președinte;
• Tribunalul Constanţa, dlui Teodor Viorel
Gheorghe, Președinte;
• Tribunalul Covasna, dnei Cristina Gogea,
Președinte;
• Tribunalul Dâmboviţa, dnei Dragoș Popoiag,
Președinte;
• Tribunalul Dolj, dnei Mariana Elena Gavrilă,
Președinte;
• Tribunalul Galaţi, dlui Robert George Florea,
Președinte;
• Tribunalul Giurgiu, dnei Adriana Pencea,
Președinte;

• Tribunalul Gorj, dlui Radu Gheorghe, Președinte;
• Tribunalul Harghita, dnei Sonia Vâga, Președinte;
• Tribunalul Hunedoara, dnei Carmen Mihaela
Timișan, Președinte;
• Tribunalul Ialomiţa, dnei Viorica Mușat,
Președinte;
• Tribunalul Iaşi, dnei Lorena Tarlion, Președinte;
• Tribunalul Ilfov, dnei Loredana Geanina
Antonescu, Președinte;
• Tribunalul Maramureş, dlui Nicolae Stamate
Tămășan, Președinte;
• Tribunalul Mehedinţi, dlui Norel Popescu,
Președinte;
• Tribunalul Mureş, dnei Veronica Szasz,
Președinte;
• Tribunalul Neamţ, dnei Cristina Florea,
Președinte;
• Tribunalul Olt, dnei Liliana Oprea, Președinte;
• Tribunalul Prahova, dnei Crina Letea Mihaela,
Președinte;
• Tribunalul Sălaj, dnei Ioana Diana Hodiș,
Președinte;
• Tribunalul Satu Mare, dnei Camelia Nilda Preda
Târnoveanu, Președinte;
• Tribunalul Sibiu, dlui Liviu Anchidin, Președinte;
• Tribunalul Suceava, dnei Mărioara Ignat,
Președinte;
• Tribunalul Teleorman, dlui Petrică Gudac,
Președinte;
• Tribunalul Timiş, dnei Adriana Stoicescu,
Președinte;
• Tribunalul Tulcea, dlui Razvan Arcadiu Vitos,
Președinte;
• Tribunalul Vâlcea, dlui Adrian Mugurel
Gheorghiță, Președinte;
• Tribunalul Vaslui, dnei Laura-Monica Bălan,
Președinte;
• Tribunalul Vrancea, dnei Daniela Matache,
Președinte;
• Asistenții judiciari din cadrul tribunalelor, numiți
în funcții de Ministrul Justiției, a căror candidatură a fost aprobată de Consiliul Economic și
Social;
• Membrii Plenului Consiliului Economic și Social;
• Membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului
Economic și Social;
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6.6.	ANEXA NR. VI
HOTĂRÂREA PLENULUI CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
DE APROBARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2019
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