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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social 
nr.62/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011, trimis cu 
adresa nr. P.l. x. 99 din 1 februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/217 din 2 februarie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 decembrie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii dialogului social 

nr.62/2011, în sensul ca din comisiile de dialog social să facă parte şi reprezentanţi ai asociaţiilor si 
fundaţiilor înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.744/01.08.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege deoarece, modificările propuse, de redefinire a conceptului 
de dialog social, în raport cu cel instituit de OIM și fundamentat de Tratatul UE, prin implicarea în procesul 
de guvernanță, ca parte egală în proces, a tuturor organizațiilor societății civile, fără o reprezentativitate și 
legitimitate dovedită și fără criterii de selecție identificate, nu poate fi susținută și implică, în fapt, 
reformarea legislației , nu amendarea legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.  
                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                        Eugen NICOLICEA                                    Costel Neculai DUNAVA 
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