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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 13 iunie 2013 

Nr. 27/328  
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind organizarea și funcţionarea 

Consiliului Economic și Social 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 165/2013 din 27 mai 2013, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative privind organizarea și 

funcţionarea Consiliului Economic și Social. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.149/13.03.2013) 

• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.501/28.02.2013) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/212/12.06.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/684/03.06.2013) 

• avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare (nr.21/158/04.06.2013) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.450/05.04.2013). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului legal privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 



Social, instituţie publică autonomă, de interes naţional, tripartită, 

constituită dintr-un număr egal de reprezentanţi ai confederaţiilor 

patronale reprezentative la nivel naţional, ai confederaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel naţional şi din reprezentanţi ai organizaţiilor 

reprezentative ale societăţii civile numiţi de Guvern. 

 Totodată, se propune abrogarea dispoziţiilor din Legea dialogului 

social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

această autoritate publică. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 iunie 2013 

a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, d-na Patricia Alexandra Braica – Secretar 

de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 27 deputaţi, din 

totalul de 28 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

mai 2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 

 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât se află în procedură 
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legislativă un proiect de lege cu acelaşi obiect de reglementare, iniţiat de 

Guvern, care corespunde exigenţelor de tehnică legislativă. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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