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                                                           PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                               CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă  
şi privatizare 
 
Bucureşti, 09.06.2015 
Nr. 4c-1/128  

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 09.06.2015 
Nr. 4c-7/326 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, 
trasmis cu adresa nr. PL-x 354/2015 din 14 aprilie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/128, respectiv nr. 4c-7/326  din 15 aprilie 2015. 
 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 aprilie 2015, în conformitate 
cu prevederile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1209 din 24 octombrie 2014, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii 
şi propuneri. 
 Consiliul Economic şi Social, prin adresa nr. 2461 din 20 noiembrie 2014, transmisă celor două Comisii sesizate în 
fond, a comunicat punctul de vedere comun al părţii patronale şi părţii sindicale, de avizare favorabilă a iniţiativei legislative, 
condiţionată de preluarea amendamentelor propuse. 



 2 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-11/595 din 
28 aprilie 2015.  
 
 Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. În vederea unei mai bune funcţionări a acestei instituţii, prin 
prezentul proiect de lege se propune: asigurarea tranziţiei de la plenul al cărui mandat a expirat la constituirea noului plen prin 
implicarea în procedură a secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social; aducerea de precizări suplimentare cu privire la 
constituirea noului plen şi la alegerea preşedintelui şi eliminarea posibilelor neclarităţi care permit interpretări speculative; 
asigurarea funcţionării Consiliului Economic şi Social cu un minim de 8 reprezentanţi de fiecare parte; creşterea stabilităţii în 
funcţionare a Consiliului Economic şi Social prin eliminarea posibilităţii revocării preşedintelui, precum şi reintroducerea 
indemnizaţiei pentru membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai plenului. 
  
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două 
Comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 9 iunie 2015. Membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  26 mai 2015. 
 Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri                       
21 deputaţi, iar din numărul total de 24 de membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au participat la dezbateri             
23 deputaţi. 
 
 La dezbaterea proiectului de lege, au participat, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâsnice, 
domnul Liviu-Marian Pop – ministrul delegat pentru Dialog Social, domnul Serghei Mesaroş – director, din partea Consiliului 
Economic şi Social, domnul Florian Costache - preşedinte, domnul Dragoş Mihalache - vicepreşedinte şi domnul Dan Matei 
Agathon - membru, din partea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, domnul Ionuţ Sibian - director executiv, din partea 
Fundaţiei pentru SMURD, domnul Adrian Diţă - secretar general şi reprezentantul Confederaţiei Patronale Concordia, domnul 
Florian Maria. 
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 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi (5 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente, admise şi respinse, redate în anexa nr. I, respectiv anexa nr.II, care fac parte integrantă din prezentul raport. 
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.       
 

 
           PREŞEDINTE,                                                                                   PREŞEDINTE, 
           Horia GRAMA                                                                                 Adrian SOLOMON    
                                             
 
 

                           SECRETAR,                                                                                         SECRETAR, 
                           Cornel ITU                                                                                       Mihăiţă GĂINĂ    
                                                 
                                       
 
                                                                                                                                    

                       ŞEF SERVICIU                                                                            
            Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                                                                       Expert parlamentar Adriana Breazu 
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Anexa nr. I 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

1.  --------------------------- LEGE 
pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social 
 
 

Nemodificat.  

2.  -------------------------- Art.I. - Legea nr.248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.456 din                  
24 iulie 2013, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
        

 

3.   
Art. 1. 
..................................................... 
(2) Consiliul Economic şi Social este 
instituţie publică de interes naţional, 
tripartită, autonomă, constituită în 
scopul realizării dialogului tripartit la 
nivel naţional dintre organizaţiile 
patronale, organizaţiile sindicale şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor şi 
fundaţiilor neguvernamentale ai 
societăţii civile. 
 
 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Consiliul Economic şi Social este 
institu ţie publică de interes naţional, 
tripartit ă, autonomă, constituită în 
scopul realizării dialogului civic la nivel 
naţional dintre organizaţiile patronale, 
organizaţiile sindicale şi reprezentanţii 
organizaţiilor societăţii civile.” 

 
 
 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
               Comisia economică  
                 

Componenţa CES este 
tripartită, respectiv 
patronate, sindicate şi 
societatea civilă. 
Dialogul civic nu se 
realizează la nivel 
instituţional. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

4.  Art. 2. 
....................................................... 
 
(2) Domeniile de specialitate ale 
Consiliului Economic şi Social sunt: 
a) politicile economice; 
b) politicile financiare şi fiscale; 
c) relaţiile de muncă, protecţia socială 
şi politicile salariale; 
 
d) agricultură, dezvoltare rurală şi 
protecţia mediului; 
 
e) protecţia consumatorului şi 
concurenţă loială; 
f) cooperaţie, profesii liberale şi 
activităţi independente; 
g) drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor neguvernamentale; 
h) politicile în domeniul sănătăţii; 
 
i) politicile în domeniul educaţiei, 
cercetării şi culturii. 
 
 

2. La articolul 2, alineatul (2), 
literele g) şi i) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„g) drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor 
societăţii civile; 
................................................................... 
 
i)  politicile în domeniul educaţiei, 
tineretului,  cercetării, culturii şi 
sportului .” 
 

1. La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Domeniile de specialitate ale 
Consiliului Economic şi Social sunt: 
a) politicile economice; 
b) politicile financiare şi fiscale; 
c) relaţiile de muncă, protecţia 
socială,  politicile salariale şi 
egalitatea de șanse şi de tratament; 
d) agricultură, dezvoltare rurală, 
protecţia mediului şi dezvoltare 
durabil ă; 
e) protecţia consumatorului şi 
concurenţă loială; 
f) cooperaţie, profesii liberale şi 
activităţi independente; 
g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti ; 
 
h) politicile în domeniul sănătăţii; 
 
i) politicile în domeniul educaţiei, 
tineretului, cercetării, culturii şi 
sportului.” 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu,               

Comisia pentru muncă  
              şi Comisia economică 
 

Pentru detalierea 
domeniilor de 
specialitate. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 2 
din textul adoptat de 
Senat devine punctul 
1. 

5.  ----------------------------------- 
 

3.  La articolul 2, alineatul (2), după 
litera i) se introduce o literă nouă, lit. j), 
cu următorul cuprins: 
„j) dialogul civic”. 
 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
            Comisia economică  
 
 

Corelare cu alin. (2) 
al art.1. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

6.  ------------------------------ 
 

4. La aricolul 2, după alineatul (4) se 
introduce un alineat nou, alin. (5), cu 
următorul cuprins: 
„(5) În vederea îmbunătăţirii consultării 
şi o corectă informare privind avizele, 
punctele de vedere şi recomandările 
emise de Consiliul Economic şi Social, 
reprezentanţii desemnaţi de plenul 
acestuia vor fi invitaţi permanenţi la 
şedinţele comisiilor Parlamentului 
României.” 
 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 

Potrivit prevederilor 
regulamentelor celor 
două Camere ale 
Parlamentului, nu 
există noţiunea de 
invitaţi permanenţi la 
şedinţele comisiilor, 
reprezentanţii CES 
putând participa 
oricând solicită sau li 
se solicită acest lucru, 
şedinţele comisiilor 
fiind publice. 

7.  Art. 3. 
.................................................... 
(2) Sediul Consiliului Economic şi 
Social este în municipiul Bucureşti, 
potrivit actului de constituire sau 
statutului . 
 

5.  La articolul 3, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Sediul Consiliului Economic şi Social 
este în municipiul Bucureşti.”  

 

2. Nemodificat. 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 5 
din textul adoptat de 
Senat devine punctul 
2, cu textul 
nemodificat. 
 
 

8.   
 
Art. 4. ─ Consiliul Economic şi Social 
se organizează şi funcţionează potrivit 
prevederilor prezentei legi, precum şi 
ale regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare, care va fi 
adoptat în termen de maximum             
30 de zile de la constituirea Plenului 
Consiliului Economic şi Social. 
 

6.  Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.4.- Consiliul Economic şi Social se 
organizează şi funcţionează potrivit 
prevederilor prezentei legi, precum şi ale 
regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare.” 
 

3. Nemodificat. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 6 
din textul adoptat de 
Senat devine punctul 
3, cu textul 
nemodificat. 
 
 
 

9.  Art. 5. 
....................................................... 
d) urmăreşte îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din Convenţia 

7.  La articolul 5, litera d) se abrogă. 
 
 
 

4. Nemodificat. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 7 
din textul adoptat de 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

nr. 144/1976 a Organizaţiei 
Interna ţionale a Muncii privitoare 
la consultările tripartite destinate să 
promoveze aplicarea normelor 
internaţionale ale muncii, adoptată 
la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată 
de România prin Legea nr. 96/1992. 
 

Senat devine punctul 
4, cu textul 
nemodificat. 

10.  Art. 6. 
................................................ 
(7) În cazul în care nu se poate adopta 
un aviz în condiţiile prevăzute la               
alin. (3)-(6), se vor transmite 
iniţiatorului punctele de vedere ale 
părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), 
exprimate în Plenul Consiliului 
Economic şi Social. 
 

8.  La articolul 6, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(7) În cazul în care nu se poate adopta un 
aviz în condiţiile prevăzute la alin.(3)-(6), se 
vor transmite iniţiatorului punctele de 
vedere ale părţilor exprimate în plenul 
Consiliului Economic şi Social.” 
 

5. Nemodificat. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 8 
din textul adoptat de 
Senat devine punctul 
5, cu textul 
nemodificat. 

11.   
 
Art. 7. ─ (1) În îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute la art. 5, 
Consiliul Economic şi Social are 
obligaţia de a analiza proiectele de 
acte normative primite şi de a 
transmite avizul său în termen de 
maximum 7 zile lucrătoare de la 
primirea solicitării. 
 
 
 
 
 
 

9. La articolul 7, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.7.- (1) În îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute la art.5, Consiliul Economic şi 
Social are obligaţia de a analiza proiectele 
de acte normative primite şi de a trasmite 
avizul său în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la primirea solicitării.” 

 

6. Nemodificat. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 9 
din textul adoptat de 
Senat devine punctul 
6, cu textul 
nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

12.  Art. 11. 
............................................. 
(2) Desemnarea membrilor Plenului 
Consiliului Economic şi Social se face 
după cum urmează: 
....................................................... 
c) 15 membri reprezentând societatea 
civilă, constituind partea societăţii 
civile, numiţi prin decizie a                      
prim-ministrului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, în conformitate cu 
prevederile art. 12, din cadrul 
structurilor cooperatiste, profesiunilor 
liberale, organizaţiilor pentru protecţia 
consumatorilor, comunităţii ştiinţifice 
şi academice, organizaţiilor de 
agricultori, organizaţiilor de 
pensionari, organizaţiilor 
comunităţilor locale, asociaţiilor care 
reprezintă familia şi persoanele cu 
dizabilităţi şi al altor organizaţii 
neguvernamentale cu activităţi în 
domeniile de competenţă ale 
Consiliului Economic şi Social. 
 

 
 
 
 
10. La articolul 11, alineatul (2), litera c) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) 15 membri, reprezentând organizaţii  ale 
societăţii civile, numiţi prin decizie a 
primului-ministru , la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
Reprezentanţii societăţii civile vor fi 
propuşi, conform modelului Comitetului 
Economic şi Social European, din 
următoarele structuri ale societăţii civile: 
organizaţii ale dreptului omului (inclusiv 
drepturile femeilor, tineretului şi copiilor); 
organizaţii centre de resurse; organizaţii din 
domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu 
dizabilităţi; organizaţii pentru servicii 
sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii de 
mediu şi probleme legate de mediul rural; 
asociaţii academice, profesionale, pentru 
protecţia consumatorului; organizaţii ale 
economiei sociale; organizaţii cooperatiste, 
ale profesiunilor liberale, organizaţii ale 
agricultorilor, organizaţii ale pensionarilor; 
organizaţiile comunităţilor locale şi alte 
organizaţii neguvernamentale cu activităţi în 
domeniile de competenţă ale Consiliului 
Economic şi Social.” 

 

 
 
 
 
7. La articolul 11 alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,c) 15 membri, reprezentând 
structuri asociative  ale societăţii 
civile, numiţi prin decizie a                
prim-ministrului , la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Reprezentanţii societăţii 
civile vor fi propuşi, conform 
modelului Comitetului Economic şi 
Social European, din următoarele 
structuri ale societăţii civile: 
organizaţii ale drepturilor omului, 
inclusiv drepturile femeilor, 
tineretului şi copiilor; organizaţii 
centre de resurse; organizaţii din 
domeniul sănătăţii şi ale persoanelor 
cu dizabilităţi; organizaţii pentru 
servicii sociale şi eradicarea sărăciei; 
organizaţii de mediu şi probleme 
legate de mediul rural; asociaţii 
academice, profesionale, pentru 
protecţia consumatorului; organizaţii 
ale economiei sociale; organizaţii 
cooperatiste, ale profesiunilor 
liberale, organizaţii ale 
agricultorilor, organizaţii ale 
pensionarilor; organizaţiile 

 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
denumirea consacrată 
în domeniu. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
10 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 7. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

comunităţilor locale şi alte 
organizaţii neguvernamentale cu 
activităţi în domeniile de competenţă 
ale Consiliului Economic şi Social.” 
 
    Autori: Comisia pentru muncă şi 
               Comisia economică  
 

13.  Art. 13. ─ Pot dobândi calitatea de 
membru al Plenului Consiliului 
Economic şi Social persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
................................................. 
d) nu au făcut poliţie politică. 
 

11. La articolul 13, alineatul (1), litera d) 
se abrogă. 

 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  

 

Textul este necesar, 
fiind corelat cu 
prevederile alin. (2). 

14. ----------------------------------------- 12. La articolul 13, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Persoanele nominalizate şi care sunt 
născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 
vor da o declaraţie pe propria răspundere, 
potrivit legii penale, în sensul că au avut sau 
nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de 
colaborator al acesteia, redactată conform 
modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 

8. La articolul 13, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin. (2), cu următorul cuprins: 
„(2) Persoanele nominalizate şi care 
sunt născute înainte de data de                      
1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie 
pe propria răspundere, potrivit legii 
penale, în sensul că au avut sau nu 
calitatea de lucrător al Securităţii sau 
de colaborator al acesteia, redactată 
conform modelului prevăzut în 
anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 293/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 

 
 
 
 
Text necesar, pentru 
evitarea 
interpretărilor, corelat 
cu lit. d) a alin. (1) al 
art.13. 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
12 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 8. 
 
 
 
 
 



 10

Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 

 
 
 

15.  
 
Art. 15. ─ (1) Organizaţiile 
reprezentate vor înainta Consiliului 
Economic şi Social lista membrilor 
numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte 
de expirarea mandatului membrilor în 
activitate. 
 
 
 
 
 
(2) Membrii numi ţi în Plenul 
Consiliului Economic şi Social sunt 
validaţi individual,  prin verificarea 
de către secretariatul tehnic a 
îndeplinirii de către aceştia a 
condiţiilor prevăzute la art. 13 şi 
întocmirea unui raport de validare, 
prezentat plenului în activitate spre 
adoptare prin vot. 
(3) În cazul în care un membru numit 
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art. 13, organizaţia care l-a desemnat 
urmează să facă o altă propunere. 
 

13. Articolul 15 modific ă şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.15.- (1) Organizaţiile reprezentate vor  
înainta Consiliului Economic şi Social lista 
membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile 
înainte de expirarea mandatului membrilor 
în activitate. 
 
(2) Şedinţa de constituire a noului plen se 
convoacă de către secretarul general al 
Consiliului Economic şi Social, cu 5 zile 
înainte de expirarea mandatului membrilor 
în activitate. 
(3) Validarea noilor membri ai plenului 
se face individual, prin verificarea 
îndeplinirii condiţiilor legale de către 
secretariatul tehnic, pe măsura depunerii 
documentelor prevăzute la art. 13. 
 
 
 
 
(4) În cazul în care un membru numit nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, 
organizaţia care l-a desemnat urmează să 
facă o altă propunere. 
(5) Dacă noul plen nu s-a constituit până 
la data expirării mandatului plenului în 
funcţiune, secretarul general al C.E.S. 
are obligaţia ca, după verificarea şi 
validarea a cel puţin 24 de membri, câte   

9. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
13 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 9, cu textul 
nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

8 membri de fiecare parte, să convoace 
prima şedinţă a noului plen, într-un 
termen care nu poate depăşi 15 zile 
calendaristice.” 
 
 

16.  
 
Art. 16. ─ (1) Plenul Consiliului 
Economic şi Social se consideră legal 
constituit la data validării a cel puţin 
24 de membri, cu condiţia ca fiecare 
parte să fie reprezentată de cel puţin              
8 persoane. 
(2) Până la data constituirii noului 
plen al Consiliului Economic şi 
Social, plenul anterior îşi continuă 
activitatea. 
 

14. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.16.- (1) Plenul Consiliului Economic şi 
Social se consideră legal constituit la data 
validării a cel puţin 24 de membri, cu 
condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată 
de cel puţin 8 persoane. 
 
(2)  Dacă noul plen al Consiliului 
Economic şi Social nu se constituie în 
termenul de 30 de zile de la data expirării 
mandatului plenului anterior, ini ţiatorii 
actelor normative au dreptul să 
transmită aceste proiecte spre adoptare 
fără avizul Consiliului Economic şi 
Social, cu menţionarea acestei situaţii. 
(3)  După expirarea termenului de 30 de 
zile prevăzut la alin.(2), plata 
indemnizaţiilor membrilor vechiului plen 
prevăzute la art.33 alin.(2) încetează.” 

 

10. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
14 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 10, cu textul 
nemodificat. 

17. Art. 17. ─ (1) Calitatea de membru al 
Plenului Consiliului Economic şi 
Social încetează în următoarele 
situaţii: 
................................................ 
e) în situaţia în care confederaţia 
patronală, confederaţia sindicală ori 

 
 
 
15. La articolul 17, alineatul (1), litera e) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„e) în situaţia în care confederaţia 
patronală, confederaţia sindicală ori 

 Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 

Textul iniţial este 
acoperitor, fiind 
corelat cu celelalte 
prevederi din lege. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

prim-ministrul, care l-a numit, cere 
revocarea sa; 
 

organizaţia societăţii civile, care l-a 
propus, cere revocarea sa;” 
 

18.  
 
Art. 18. ─ (1) Plenul Consiliului 
Economic şi Social se întruneşte lunar  
sau ori de câte ori este nevoie, în 
sesiuni ordinare la convocarea 
preşedintelui. 
 

16. La articolul 18, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.18.- (1) Plenul Consiliului Economic şi 
Social se întruneşte săptămânal sau ori de 
câte ori este nevoie, la convocarea 
preşedintelui.” 

 
 

11. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
16 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 11, cu textul 
nemodificat. 

19.  
 
 
Art. 19. ─ (1) Dezbaterile în plen se 
desfăşoară în prezenţa a minimum 24 
de membri. În cazul în care nu este 
îndeplinită condiţia de cvorum, iar 
convocarea a fost realizată 
regulamentar, membrii prezenţi ai 
plenului formulează puncte de vedere 
care vor fi consemnate ca puncte de 
vedere ale părţilor. Punctele de vedere 
ale părţilor se adoptă prin vot 
majoritar simplu de fiecare parte cu 
consemnarea observaţiilor formulate 
de membrii părţilor şi se transmit 
iniţiatorului actului normativ conform 
prevederilor art. 6 alin. (7) şi (8). 
 
 
 
 
 

 
17. La articolul 19, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.19.- (1) Dezbaterile în plen se 
desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de 
membri, cu condiţia ca fiecare parte să fie 
reprezentată de cel puţin 8 membri. Dacă 
şedinţa de plen nu este statutară, modul 
de transmitere a punctului de vedere al 
Consiliului Economic şi Social este stabilit 
prin regulamentul propriu.” 

 

12. La articolul 19, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.19.- (1) Dezbaterile în plen se 
desfăşoară în prezenţa a minimum 
24 de membri, cu condiţia ca fiecare 
parte să fie reprezentată de cel puţin 
8 membri. Prin regulamentul 
propriu de organizare şi 
funcţionare se stabileşte modul de 
transmitere a punctului de vedere al 
Consiliului Economic şi Social în 
situaţia în care şedinţa de plen nu 
este statutară.” 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 

 
 
 
 
Pentru claritatea 
formulării. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
17 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 12. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

20.  
 
Art. 21. - (1) În exercitarea atribuţiilor 
sale prevăzute la                           art. 
20 lit. c) ─h), Plenul Consiliului 
Economic şi Social adoptă hotărâri, 
prin consensul părţilor. 
 

18. La articolul 21, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.21.- (1) În exercitarea atribuţiilor sale 
prevăzute la art. 20 lit. b)-h) , plenul 
Consiliului Economic şi Social adoptă 
hotărâri, prin consensul părţilor.”  

 

13. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
18 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 13, cu textul 
nemodificat. 

21. Art. 23. 
.................................................... 
(3) Revocarea preşedintelui 
Consiliului Economic şi Social în 
condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) 
lit. d)─g) se face de către Plenul 
Consiliului Economic şi Social cu 
votul a trei pătrimi din num ărul 
total al membrilor. 
 

19. La articolul 23, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Mandatul  preşedintelui Consiliului 
Economic şi Social în funcţie încetează la 
data constituirii noului plen şi/sau în 
condiţiile prevăzute la art.17 alin.(1).” 

 
 

14. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
19 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 14, cu textul 
nemodificat. 

      22.  
Art. 26. 
........................................... 
 
(3) Comisiile de specialitate sunt 
conduse de un preşedinte, numit prin 
rotaţie de către fiecare parte. 
Preşedintele de comisie este ales în 
cazul fiecărei părţi prin vot, conform 
unei proceduri stabilite prin 
regulament. 
 

 
20. La articolul 26, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Comisiile de specialitate sunt conduse 
de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală 
de către fiecare parte. Preşedintele de 
comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin 
vot, conform unei proceduri stabilite prin 
regulament.” 

 

 
15. La articolul 26, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Comisiile de specialitate sunt 
conduse de un preşedinte, numit prin 
rotaţie anuală de către fiecare parte. 
Preşedintele de comisie este ales în 
cazul fiecărei părţi prin vot, conform 
unei proceduri stabilite prin 
regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare.” 
 

Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 

 

 

 

Pentru clarificarea 
textului. Pentru a nu 
se înţelege că această 
procedură este 
stabilită printr-un alt 
regulament.  
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
20 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 15. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

23. Art. 27. 
...................................................... 
 (2) Comisiile de specialitate 
permanente sunt următoarele: 
a) Comisia pentru dezvoltare 
economică, competitivitate şi mediu 
de afaceri; 
b) Comisia pentru incluziune socială 
şi protecţie socială; 
 
c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi 
politică salarială; 
 
d) Comisia pentru agricultură, 
dezvoltare rurală şi protecţia mediului; 
 
e) Comisia pentru educaţie, cercetare, 
formare profesională, sănătate şi 
cultură; 
f) Comisia pentru protecţia 
consumatorului şi concurenţă loială; 
g) Comisia pentru cooperaţie, profesii 
liberale şi activităţi independente; 
 
h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi 
ale asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvernamentale; 
i) Comisia pentru administraţie 
publică şi ordine publică. 
 

 
21. La articolul 27, alineatul (2), literele 
e) şi h) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„e) Comisia pentru educaţie, tineret, 
cercetare, formare profesională, sănătate, 
cultură şi sport; 
 
 
 
 
............................................................ 
h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale 
organizaţiilor societăţii civile;” 

 

 
16. La articolul 27, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,a) Comisia pentru dezvoltare 
economică, competitivitate şi mediu 
de afaceri; 
b) Comisia pentru drepturi şi 
libert ăţi cetăţeneşti,  egalitatea de 
șanse şi de tratament; 
c) Comisia pentru relaţiile de muncă, 
politică salarială, incluziune socială, 
protecţie socială şi sănătate; 
d) Comisia pentru agricultură,   
dezvoltare rurală, protecţia mediului  
şi dezvoltare durabilă;    
e) Comisia pentru educaţie, tineret, 
sport, cercetare, formare 
profesională şi cultură;  
f) Comisia pentru protecţia 
consumatorului şi concurenţă loială; 
g) Comisia pentru cooperaţie, 
profesii liberale şi activităţi 
independente; 
h) Comisia pentru drepturi şi 
libertăţi ale organizaţiilor societăţii 
civile. 
i) Comisia pentru administraţie 
publică şi ordine publică.” 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
             Comisia economică  
 
 
 

 
 
 

Corelare cu 
domeniile de 
specialitate ale CES. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
21 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 16. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

24. Art. 31. 
.......................................... 
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului 
Economic şi Social este condus de un 
secretar general, numit de Plenul 
Consiliului Economic şi Social 
conform prevederilor art. 20 lit. h), 
atribuţiile acestuia fiind stabilite prin 
regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare. 
 

22. La articolul 31, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Secretariatul tehnic al Consiliului 
Economic şi Social este condus de un 
secretar  general, numit de plenul 
Consiliului Economic si Social conform 
prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile 
acestuia fiind stabilite prin lege şi prin 
regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare.” 

 

17. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
22 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 17, cu textul 
nemodificat. 

25. ------------------------------------- 23. La articolul 33, după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Pentru activitatea desfăşurată, membrii 
comisiilor de specialitate permanente care 
nu au calitatea de membru al Consiliului 
Economic şi Social au dreptul la o 
indemnizaţie lunară în cuantum de               
10% din cuantumul indemnizaţiei stabilite 
pentru preşedinte.” 

 

18. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
23 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 18, cu textul 
nemodificat. 

26. Art. 33. 
.............................................. 
 (4) Pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social se 
alocă de la bugetul de stat, prin legile 
bugetare anuale, fondurile aferente 
următoarelor categorii de cheltuieli: 
................................................ 
b) indemnizaţiile şi contribuţiile 
sociale aferente pentru membrii 
Plenului Consiliului Economic şi 
Social; 

 
 
 
 
 
 
24. La articolul 33, alineatul (4), litera b) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale 
aferente pentru membrii plenului şi ai 
Biroului Executiv al  Consiliului Economic 
şi Social şi pentru membrii comisiilor de 

19. Nemodificat. Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, punctul 
24 din textul adoptat 
de Senat devine 
punctul 19, cu textul 
nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

 specialitate permanente care nu au 
calitatea de membri ai Consiliului 
Economic şi Social.” 

 
      27. --------------------------------- -------------------------------------- 20. La articolul 33, după alineatul 

(5) se introduc trei noi alineate,                      
alin. (6)-(8), cu următorul cuprins :  
,,(6) Consiliul Economic şi Social 
poate aplica în calitate de 
beneficiar pentru accesarea de 
fonduri nerambursabile. 
(7) Fondurile nerambursabile 
accesate pot fi utilizate pentru 
creşterea numărului de 
colaboratori externi şi pentru 
activităţile prevăzute la art. 5. 
(8) Indemnizaţiile membrilor 
comisiilor de specialitate şi  
colaboratorilor  pot fi completate 
cu fonduri europene.” 
 
Autori: Grupul PNL din cadrul 

Comisiei pentru muncă şi 
             Comisia economică  

 
 
 
Pentru a creşte 
capacitatea de analiză 
şi cea operaţională a 
instituţiei pot fi 
utilizate fonduri 
europene care să vină 
în completarea 
resurselor alocate de 
la bugetul de stat. O 
astfel de prevedere ar 
motiva şi 
responsabiliza 
instituţia în temeiul 
rigorilor generate de 
un proiect european. 
 
 
 

28. ------------------------------------- 25. La articolul 34, după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Salarizarea şi celelalte drepturi de 
natură salarială ale personalului 
Consiliului Economic şi Social sunt 
corespunzătoare celor stabilite pentru 
personalul încadrat la Consiliul 
Legislativ.” 
 
 

 Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
            Comisia economică  

 

Salarizarea este 
prevăzută la art. 33. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Text propus de Comisii 
   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

      29. ------------------------------  
Art.II.-  Regulamentul propriu de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Economic şi 
Social, prevăzut la art.4 din                               
Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social, cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, va fi actualizat 
de către plenul Consiliului Economic şi 
Social, în termen de maximum 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

 
Art.II. -  Regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare a 
Consiliului Economic şi Social, 
prevăzut la art. 4 din                              
Legea nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, va fi 
actualizat de către plenul Consiliului 
Economic şi Social conform 
modificărilor şi completărilor  
aduse prin prezenta lege, în termen  
de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
            Comisia economică  
 
              

Pentru claritatea 
textului din punct de 
vedere al rigorilor de 
tehnică legislativă. 
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Anexa nr. II  
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
Art. 1. 
..................................................... 
(2) Consiliul Economic şi Social 
este instituţie publică de interes 
naţional, tripartită, autonomă, 
constituită în scopul realizării 
dialogului tripartit la nivel 
naţional dintre organizaţiile 
patronale, organizaţiile sindicale 
şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi 
fundaţiilor neguvernamentale ai 
societăţii civile. 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Consiliul Economic şi Social 
este instituţie publică de interes 
naţional, tripartită, autonomă, 
constituită în scopul realizării 
dialogului civic la nivel naţional 
dintre organizaţiile patronale, 
organizaţiile sindicale şi 
reprezentanţii organizaţiilor  
societăţii civile.” 

 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Consiliul Economic şi Social 
este instituţie publică de interes 
naţional, tripartită, autonomă, 
constituită în scopul realizării 
dialogului economic şi social la 
nivel naţional dintre organizaţiile 
patronale, organizaţiile sindicale şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor şi 
fundaţiilor neguvemamentale ai 
societăţii civile.” 
 
Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 
 

1. Pentru a sublinia 
caracteristicile de bază 
ale dialogului din 
CES. 
 
2. Componenţa CES 
este tripartită, 
respectiv patronate, 
sindicate şi societatea 
civilă. 

Camera 
Deputaţilor  

2.  
 
 
Art. 2. ─ (1) Consiliul 
Economic şi Social este 
consultat obligatoriu asupra 
proiectelor de acte normative 
iniţiate de Guvern sau a 
propunerilor legislative ale 
deputaţilor ori senatorilor. 

-------------------------------- - La articolul 2, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 2. ─ (1) Consiliul Economic 
şi Social este consultat obligatoriu 
asupra proiectelor de acte 
normative iniţiate de Guvern sau a 
propunerilor legislative ale 
deputaţilor ori senatorilor. 
Rezultatul acestei consultări se 

1. Pentru publicitatea 
deciziilor CES. 
 
2. Pentru egalitate de 
tratament juridic cu 
celelalte acte emise în 
elaborarea actelor 
normative. 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

Rezultatul acestei consultări se 
concretizează în avize la 
proiectele de acte normative. 
 

concretizează în avize la proiectele 
de acte normative, care vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a.” 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu şi 

Grupul PNL din cadrul 
Comisiei pentru muncă 

3. -------------------------- 4. La aricolul 2, după alineatul 
(4) se introduce un alineat nou, 
alin. (5), cu următorul cuprins: 
„(5) În vederea îmbunătăţirii 
consultării şi o corectă informare 
privind avizele, punctele de vedere 
şi recomandările emise de 
Consiliul Economic şi Social, 
reprezentanţii desemnaţi de plenul 
acestuia vor fi invitaţi permanenţi 
la şedinţele comisiilor 
Parlamentului României.” 

 

4. Nemodificat. 
 
  Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 

1. Pentru o mai bună 
implicare a 
reprezentanţilor CES 
în procesul legislativ. 
 
2. Potrivit 
prevederilor 
regulamentelor celor 
două Camere ale 
Parlamentului, nu 
există noţiunea de 
invitaţi permanenţi la 
şedinţele comisiilor, 
reprezentanţii CES 
putând participa 
oricând solicită sau li 
se solicită acest lucru. 
 

Camera 
Deputaţilor  

4. Art. 11. 
............................................. 
(2) Desemnarea membrilor 
Plenului Consiliului Economic şi 
Social se face după cum 
urmează: 

 
 
 
 
10. La articolul 11, alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 

 
 
 
 
10. La articolul 11, alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 

1. Pentru corelare cu 
prevederile                        
O.G. nr. 26/2000. 
 
2. Textul adoptat de 
Comisie este 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

................................................ 
c) 15 membri reprezentând 
societatea civilă, constituind 
partea societăţii civile, numiţi 
prin decizie a prim-ministrului, 
la propunerea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
în conformitate cu prevederile 
art. 12, din cadrul structurilor 
cooperatiste, profesiunilor 
liberale, organizaţiilor pentru 
protecţia consumatorilor, 
comunităţii ştiinţifice şi 
academice, organizaţiilor de 
agricultori, organizaţiilor de 
pensionari, organizaţiilor 
comunităţilor locale, asociaţiilor 
care reprezintă familia şi 
persoanele cu dizabilităţi şi al 
altor organizaţii 
neguvernamentale cu activităţi 
în domeniile de competenţă ale 
Consiliului Economic şi Social. 
 

următorul cuprins: 
„c) 15 membri, reprezentând 
organizaţii ale societăţii civile, 
numiţi prin decizie a                      
primului-ministru , la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Reprezentanţii 
societăţii civile vor fi propu şi, 
conform modelului Comitetului 
Economic şi Social European, 
din următoarele structuri ale 
societăţii civile: organizaţii ale 
dreptului omului (inclusiv 
drepturile femeilor, tineretului şi 
copiilor); organizaţii centre de 
resurse; organizaţii din domeniul 
sănătăţii şi ale persoanelor cu 
dizabilit ăţi; organizaţii pentru 
servicii sociale şi eradicarea 
sărăciei; organizaţii de mediu şi 
probleme legate de mediul rural; 
asociaţii academice, profesionale, 
pentru protecţia 
consumatorului; organizaţii ale 
economiei sociale; organizaţii  
cooperatiste, ale profesiunilor 
liberale, organizaţii ale 
agricultorilor, organiza ţii ale 
pensionarilor; organizaţiile 
comunităţilor locale şi alte 

următorul cuprins: 
„c) 15 membri reprezentând 
federaţii  ale organizaţilor  
societăţii  civile constituite 
conform                      art. 35 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,  numiţi 
prin decizie a prim-ministrului , la 
propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, din cadrul 
structurilor  cooperatiste, 
profesiunilor liberale, 
organizaţiilor  pentru protecţia 
consumatorilor, organizaţiilor 
pentru protecţia mediului,  
comunităţii ştiin ţifice şi 
academice, organizaţiilor de 
agricultori, organizaţiilor de 
pensionari, camerelor de comerţ 
şi industrie din România şi 
asociaţii ale magistraţilor. 
 
 
  Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 

acoperitor. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

organizaţii neguvernamentale cu 
activităţi în domeniile de 
competenţă ale Consiliului 
Economic şi Social.” 

 
5. Art. 11. 

............................................. 
(2) Desemnarea membrilor 
Plenului Consiliului Economic şi 
Social se face după cum 
urmează: 
................................................ 
c) 15 membri reprezentând 
societatea civilă, constituind 
partea societăţii civile, numiţi 
prin decizie a prim-ministrului, 
la propunerea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
în conformitate cu prevederile 
art. 12, din cadrul structurilor 
cooperatiste, profesiunilor 
liberale, organizaţiilor pentru 
protecţia consumatorilor, 
comunităţii ştiinţifice şi 
academice, organizaţiilor de 
agricultori, organizaţiilor de 
pensionari, organizaţiilor 
comunităţilor locale, asociaţiilor 
care reprezintă familia şi 
persoanele cu dizabilităţi şi al 

 
 
 
 
10. La articolul 11, alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) 15 membri, reprezentând 
organizaţii  ale societăţii civile, 
numiţi prin decizie a                         
primului-ministru , la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Reprezentanţii societăţii 
civile vor fi propuşi, conform 
modelului Comitetului Economic 
şi Social European, din 
următoarele structuri ale societăţii 
civile: organizaţii ale dreptului 
omului (inclusiv drepturile 
femeilor, tineretului şi copiilor); 
organizaţii centre de resurse; 
organizaţii din domeniul sănătăţii 
şi ale persoanelor cu dizabilităţi; 
organizaţii pentru servicii sociale 
şi eradicarea sărăciei; organizaţii 

 

 
 
 
10. La articolul 11, alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,c) 15 membri reprezentând 
federații  ale organizațiilor 
societății civile constituite 
conform art. 35 din Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, cu 
modifcările și completările 
ulterioare, numiţi prin decizie a 
prim-ministrului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor 
Vârstince. Reprezentanții societății 
civile vor fi propuși, conform 
modelului Comitetului Economic 
și Social European, din 
următoarele structuri ale societății 
civile: organizații ale drepturilor 
omului (inclusiv drepturile 
femeilor, tineretului și copiilor); 

1. Pentru corelare cu 
prevederile                       
O.G. nr. 26/2000. 
 
2. Textul adoptat de 
Comisie este 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

altor organizaţii 
neguvernamentale cu activităţi 
în domeniile de competenţă ale 
Consiliului Economic şi Social. 
 

de mediu şi probleme legate de 
mediul rural; asociaţii academice, 
profesionale, pentru protecţia 
consumatorului; organizaţii ale 
economiei sociale; organizaţii 
cooperatiste, ale profesiunilor 
liberale, organizaţii ale 
agricultorilor, organizaţii ale 
pensionarilor; organizaţiile 
comunităţilor locale şi alte 
organizaţii neguvernamentale cu 
activităţi în domeniile de 
competenţă ale Consiliului 
Economic şi Social.” 

 

organizații centre de resurse; 
organizații din domeniul sănătății 
și ale persoanelor cu dizabilități; 
organizații pentru servicii sociale 
și eradicarea sărăciei; organizații 
de mediu și probleme legate de 
mediul rural; asociații academice, 
profesionale, pentru protecția 
consumatorului; organizații ale 
economiei sociale; organizații 
cooperatiste, ale profesiunilor 
liberale, organizații ale 
agricultorilor, organizații ale 
pensionarilor, organizațiile 
comunităților locale și alte 
organizaţii neguvernamentale cu 
activităţi în domeniile de 
competenţă ale Consiliului 
Economic şi Social.” 
 

Autor: Grupul PNL din cadrul         
Comisiei pentru muncă 

 

6. Art. 13. ─ Pot dobândi calitatea 
de membru al Plenului 
Consiliului Economic şi Social 
persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
................................................. 
d) nu au făcut poliţie politică. 
 

11. La articolul 13, alineatul (1), 
litera d) se abrogă. 

 

11. Nemodificat.  
 
 
 
Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 

1. Autorul 
amendamentului 
susţine abrogarea             
lit. d) a alin. (1) al     
art. 13, întrucât textul 
este excesiv întrucât 
persoanele care pot 
dobândi calitatea de 
membru al CES sunt 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

obligate să se adreseze 
CNSAS pentru a 
obţine certificat 
doveditor în acest 
sens.  
 
2. Soluţia adoptată de 
Comisie este 
acoperitoare prin 
introducerea unui 
alineat nou la articolul 
13, în sensul instituirii 
unei declaraţii pe 
propria răspundere. 
 

7.  
 
 
Art. 14. ─ (1) Mandatul Plenului 
Consiliului Economic şi Social 
este de 4 ani. 
 

-------------------------- - La articolul 14, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,Art. 14. ─ (1) Mandatul 
membrilor Plenului Consiliului 
Economic şi Social este de 4 ani.” 
 
Autori: dep. Cristina Nichita şi       

dep. Aurelia Cristea 
 

1. Pentru corelare cu 
prevederile alin. (2). 
 
2. Textul alin.(1) este 
acoperitor. 
 

Camera 
Deputaţilor  

8.  
 
 
Art. 15. ─ (1) Organizaţiile 
reprezentate vor înainta 
Consiliului Economic şi Social 

 
13. Articolul 15 modific ă şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.15.- (1) Organizaţiile 
reprezentate vor  înainta 
Consiliului Economic şi Social 

13. La articolul 15, alineatele                  
(3)-(5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(1) Nemodificat.  
 
 

1. Pentru implicarea 
membrilor Comisiei 
pentru muncă în 
numirea membrilor 
CES, ca şi comisie de 
specialitate din cadrul 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

lista membrilor numiţi, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de 
expirarea mandatului membrilor 
în activitate. 
 
 
 
 
 
(2) Membrii numiţi în Plenul 
Consiliului Economic şi Social 
sunt validaţi individual, prin 
verificarea de către secretariatul 
tehnic a îndeplinirii de către 
aceştia a condiţiilor prevăzute la 
art. 13 şi întocmirea unui raport 
de validare, prezentat plenului în 
activitate spre adoptare prin vot. 
(3) În cazul în care un membru 
numit nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 13, organizaţia 
care l-a desemnat urmează să 
facă o altă propunere. 
 

lista membrilor numiţi, cu cel puţin 
30 de zile înainte de expirarea 
mandatului membrilor în activitate. 
(2) Şedinţa de constituire a noului 
plen se convoacă de către 
secretarul general al Consiliului 
Economic şi Social, cu 5 zile 
înainte de expirarea mandatului 
membrilor în activitate. 
(3) Validarea noilor membri ai 
plenului se face individual, prin 
verificarea îndeplinirii condiţiilor 
legale de către secretariatul 
tehnic, pe măsura depunerii 
documentelor prevăzute la art. 13. 
 
 
 
(4) În cazul în care un membru 
numit nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 13, organizaţia 
care l-a desemnat urmează să 
facă o altă propunere. 
 
 
(5) Dacă noul plen nu s-a 
constituit până la data expirării 
mandatului plenului în 
funcţiune, secretarul general al 
C.E.S. are obligaţia ca, după 
verificarea şi validarea a cel 

 
 
 
(2) Nemodificat.  
 
 
 
 
 
,,(3) Validarea noilor membri ai 
Plenului se face individual, prin 
verificarea îndeplinirii condițiilor 
legale de către comisia de muncă 
din cadrul Camerei Deputaților,  
pe măsura depunerii documentelor 
prevăzute la art. 13. 
 
 
(4) Validarea noilor membri ai 
Plenului de către comisia de 
muncă din cadrul Camerei 
Deputaților se face în urma unui 
proces de audiere, decizia 
luându-se cu majoritate simplă a 
numărului de membri. 
(5) În cazul în care un membru 
numit nu îndeplinește condițiile 
prevăzute la art. 13, organizația 
care l-a desemnat urmează să 
facă o nouă propunere.” 
 

Parlamentului. 
 
2. În vederea evitării 
situaţiei în care 
membrii Comisiei 
pentru muncă şi 
protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor 
sunt chemaţi atât să 
valideze noii membri 
ai CES, cât şi să ia 
act de deciziile 
acestora. 
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

puţin 24 de membri, câte                       
8 membri de fiecare parte, să 
convoace prima şedinţă a noului 
plen, într-un termen care nu 
poate depăşi 15 zile 
calendaristice.” 
 

    Autor: Grupul PNL din cadrul         
Comisiei pentru muncă 

9. Art. 17. ─ (1) Calitatea de 
membru al Plenului Consiliului 
Economic şi Social încetează în 
următoarele situaţii: 
................................................ 
e) în situaţia în care confederaţia 
patronală, confederaţia sindicală 
ori prim-ministrul, care l-a 
numit, cere revocarea sa; 
 

 
 
15. La articolul 17, alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) în situaţia în care confederaţia 
patronală, confederaţia sindicală 
ori organizaţia societăţii civile, 
care l-a propus, cere revocarea sa;” 

 

 

15. La articolul 17, alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) în situaţia în care confederaţia 
patronală, confederaţia sindicală 
ori organizația societății civile, 
care l-a propus sau numit, după 
caz, cere revocarea sa;” 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu şi 

Grupul PNL din cadrul 
Comisiei pentru muncă 

 

1. Pentru completarea 
textului. 
 
2. Textul este corelat 
cu celelalte 
amendamente admise. 

Camera 
Deputaţilor  

10. --------------------------- ---------------------------- - La articolul 17, alineatul (1), 
după litera g) se introduce o 
liter ă nouă, lit. h), cu următorul 
cuprins: 
,,h) în cazul în care înregistrează 
trei absențe nemotivate într-un 
trimestru.” 
 
    Autor: Grupul PNL din cadrul         

Comisiei pentru muncă 

1. Pentru a evita 
blocarea activităţii 
CES din lipsă de 
cvorum. 
 
2. Această prevedere 
va fi cuprinsă în 
regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare a CES. 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

11. ------------------------------- ---------------------- - La articolul 22, după alineatul 
(1) se introduce un alineat nou, 
alin. (11), cu următorul cuprins: 
,,(11) Cei trei membri ai 
Biroului Executiv al CES, 
desemnaţi de fiecare parte, 
primesc o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 30% din 
indemnizaţia stabilită pentru 
preşedinte.” 
 
Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 
 

1. Pentru stimularea 
membrilor CES. 
 
2. Indemnizaţia este 
reglementată la           
art. 33 alin. (2). 

Camera 
Deputaţilor  

12.  
Art. 23. 
.................................. 
(2) Mandatul preşedintelui 
Consiliului Economic şi Social 
este valabil pe durata 
mandatului Plenului 
Consiliului Economic şi Social. 
 

-------------------------- - La articolul 23, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,(2) Preşedintele Consiliului 
Economic şi Social este validat de 
Parlament pentru un mandat de 
patru ani.” 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu şi 

Grupul PNL din cadrul 
Comisiei pentru muncă 

 

1. Pentru corelare cu 
amendamentele 
propuse. 
 
2. Întrucât celelalte 
amendamente au fost 
respinse, prevederea 
nu se justifică. 
 

Camera 
Deputaţilor  

13.  
Art. 23. 
.................................................... 
(3) Revocarea preşedintelui 
Consiliului Economic şi Social 
în condiţiile prevăzute la                      

19. La articolul 23, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Mandatul pre şedintelui 
Consiliului Economic şi Social în 
funcţie încetează la data 

19. Se elimină. 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu şi 

Grupul PNL din cadrul 
Comisiei pentru muncă 

1. Mandatul 
preşedintelui trebuie 
să înceteze în 
momentul în care 
acesta nu mai are 
susţinerea organizaţiei, 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

art. 17 alin. (1) lit. d)─g) se face 
de către Plenul Consiliului 
Economic şi Social cu votul a 
trei pătrimi din numărul total al 
membrilor. 
 

constituirii noului plen şi/sau în 
condiţiile prevăzute la                            
art.17 alin.(1).” 

 
 

sau aceasta nu mai are 
reprezentativitate. 
 
2. Textul adoptat de 
Comisie este 
acoperitor. 
 

14. --------------------------- ---------------------- - La articolul 23, după alineatul 
(5) se introduce un alineat nou, 
alin. (6), cu următorul cuprins: 
,,(6) Persoanele alese, 
nominalizate în structurile 
Consiliului Economic şi Social de 
către confederaţiile sindicale, 
confederaţiile patronale şi 
organizaţiile societăţii civile, nu 
sunt asimilate funcţionarilor 
publici, respectiv funcţiilor şi 
demnităţilor publice, şi nu sunt 
incompatibile sau în conflict de 
interese cu exercitarea funcţiilor 
în organizaţiile din care provin, 
cu care sunt complementare.” 
 
   Autor: dep. Răzvan Condurăţeanu 
 

1. Pentru evitarea 
neclarităţilor cu privire 
la situaţiile de 
incompatibilitate. 
 
2. Textul adoptat de 
Comisie este 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor  

15. --------------------------- --------------------- - La articolul 24, după litera d) 
se introduce o literă nouă, lit. e), 
cu următorul cuprins: 
,,e) preşedintele sau un 
înlocuitor al acestuia, membru al 
Biroului Executiv, poate 

1. Pentru eficientizarea 
activităţii de elaborare 
a actelor normative. 
 
2. Reprezentanţii 
CES pot participa 

Camera 
Deputaţilor  
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Nr. 
crt.  

Text în vigoare Text Senat Comisia pentru muncă şi 
 Comisia economică  

   (autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente 

pentru  susţinere 
2. Argumente 

pentru respingere 

Cameră 
decizională 

participa la şedinţele Guvernului 
în vederea susţinerii avizelor 
emise de Consiliul Economic şi 
Social.” 
 
Autori: dep. Răzvan Condurăţeanu şi 

Grupul PNL din cadrul 
Comisiei pentru muncă 

 

oricând solicită sau li 
se solicită acest 
lucru. 
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