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1/ ll1Domnului Bogdan SIMION 
Preşedinte, Consiliul. Economic şi Social

Stimate domnule Preşedinte,

Vă transmitem, ataşat, în vederea obţinerii, în regim de urgenţă, a avizelor 
Consiliului Economic şi Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele proiecte:

proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021;

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021;
proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
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Totodată, vă facem cunoscut că proiectele menţionate mai sus vor fi analizate în 
cadrul şedinţei extraordinare a Comisiei de dialog social constituite la nivelul 
Ministerului Finanţelor care se va desfăşura în data de 16.02.2021, ora 16.00, pe 
platforma ZOOM.

Perîtru a participa la dezbaterile Comisiei, la conectare, vă rugăm să folosiţi:
httDs://zoom.us/i/99338050313?D\A/d=cEZMT2d0VVRiZDhGdVV6NitxemxUUT09
Cod şedinţă (Meeting ID): 993 3805 0313 
Parolă (Password): CDS

Având în vedere dimensiunile mari ale documentelor, proiectul BŞ si proiectul BASS 
vor fi transmise în două e-mail-uri separate.

Cu deosebită consideraţie,
httDs://europa.eu/taxedu/home ro
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Stimate domnule Preşedinte

Vă transmitem; ataşat, în vederea obţineriij in feglm do urgentai â 
avizelor Consiliului Economic şl Social conform Legii nr.248/2013
privind organizarea şi funcţionarea Consiriului Economic şi Social 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele proiecte:

- proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021;

- proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021;
- proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 202i.

Totodată, vă facem cunoscut că proiectele menţionatei mai sus vor fi 
analizate în cadrul şedinţei extraordinare a Gomisiei de dialpg social 

, constituite la nivelul Ministerului Finanţelor care se va desfăşurâ în data de 
.02.2021, ora/f pe platforma ZOOM/
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Menţionăm că; datele pentru conectarea la platforrna ZO0M vor fi 
comunicate prin e-mail.

Cu deosebită considerâţie,
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