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Membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS)
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)
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AVIZ

referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului
t

mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din
i

industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform
prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de
apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea
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Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11
lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat

cu privire la avizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu

maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare,

care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
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naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
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CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea
■
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Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completănle ulterioare, în şedinţa
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15.04.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului
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din data de

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.
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Preşedinte,
Bogdan SIMK
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