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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 7 noiembrie 2016 

Nr. 4c-7/832 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 502/2016 din 7 noiembrie 2016, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea  Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 30/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.615 din 29 iunie 2016). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, referitor la procedura de repartizare a 

numărului de locuri în plenul CES, încetarea mandatului plenului CES în 

funcţiune, precum şi stabilirea unui nou termen pentru constituirea unui 

nou plen al CES. 



 

2

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente, în scopul clarificării tuturor 

aspectelor ce reglementează constituirea plenului CES.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

• d-na Victoria-Violeta Alexandru – ministru, Ministerul pentru 

Consultare Publică și Dialog Civic 

• d-l Ciprian Dragomir – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 

• d-na Ecaterina Codruț – secretar general, Ministerul pentru 

Consultare Publică și Dialog Civic 

• d-l Florian Costache – președinte, Consiliul Economic și Social 

• d-l Dragoș Mihalache – vicepreședinte, Consiliul Economic și Social 

• d-l Nicolae Chirilă – secretar general, Consiliul Economic și Social 

• d-na Raluca Sîmbotin – consilier, Ministerul pentru Consultare 

Publică și Dialog Civic 

• d-l Daniel Mîndruț – consilier, Ministerul pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic 

• d-l Bogdan Hossu – președinte, Confederația Națională Sindicală 

”Cartel ALFA” 

• d-l Liviu Apostoiu – vicepreședinte, Confederația Națională Sindicală 

”Cartel ALFA”, 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 7 

noiembrie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 

2016, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 

anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  

 

 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 
 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

2.   
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.30 din 28 
iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.488 din 30 
iunie 2016. 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.30 din 28 
iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.488 din 30 
iunie 2016, cu următoarea 
completare: 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlu ordonanţă 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social 
 

  
Nemodificat  

 

4.  
Art.I. - Legea nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 740 din 2 
octombrie 2015, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

5.  
1. La articolul 11, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Fiecare confederaţie sindicală şi 
patronală reprezentativă la nivel 
naţional are de drept câte un loc în 
Plenul Consiliului Economic şi 
Social. Repartizarea celorlalte locuri 
disponibile, până la concurenţa 
numărului de 15 locuri, se face prin 
consens. Dacă nu se realizează 
consensul, repartizarea se face prin 
vot, în cadrul fiecărei părţi, cu 
majoritate de 3/4 din numărul total al 
organizaţiilor ce constituie respectiva 
parte." 
 

  
Nemodificat  

 

6. 2. La articolul 11, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
"(31) În cazul nerealizării consensului 
şi nici a majorităţii de vot prevăzute 
la alin. (3) cu cel puţin 15 zile înainte 
de încetarea mandatului plenului în 
funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, 
fiecare confederaţie sindicală şi 
patronală reprezentativă la nivel 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

naţional primeşte de drept câte un al 
doilea loc în Plenul Consiliului 
Economic şi Social. Repartizarea 
celorlalte locuri disponibile, până la 
concurenţa numărului de 15 locuri, se 
face prin consens." 
 

7. 3. La articolul 16, alineatul (2) se 
abrogă. 
 

  
Nemodificat  

 

8.  
Art.II. - (1) Mandatul membrilor 
Consiliului Economic şi Social în 
funcţiune încetează de drept la 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Organizaţiile care nu au 
nominalizat până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă persoanele care urmează să le 
reprezinte în cadrul Plenului 
Consiliului Economic şi Social vor 
face nominalizări până la data 
încetării mandatului Plenului 
Consiliului Economic şi Social în 
funcţiune. 
 
 
 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

9.  
__ 

 
__ 

 
- La articolul II, dup ă alineatul (2) 
se introduc trei noi alineate, 
alin.(3)-(5), cu următorul cuprins:  
“(3) Cu excepția desemnărilor făcute 
de Guvern, toate celelalte părți îşi vor 
desemna reprezentanții pentru noul 
Plen al Consiliului Economic și 
Social până la data de 31 decembrie 
2016. 
(4) Fiecare confederaţie sindicală şi 
patronală reprezentativă la nivel 
naţional are de drept câte un loc în 
Plenul Consiliului Economic şi 
Social. Repartizarea celorlalte locuri 
disponibile, până la concurenţa 
numărului de 15 locuri, se face prin 
consens. Dacă nu se realizează 
consensul, repartizarea se face prin 
vot, în cadrul fiecărei părţi, cu 
majoritate de 3/4 din numărul total al 
organizaţiilor ce constituie respectiva 
parte. 
(5) În cazul nerealizării consensului 
şi nici a majorităţii de vot prevăzute 
la alin.(4) cu cel puţin 15 zile înainte 
de data prevăzută la alin.(3), în 
cadrul fiecărei părţi, fiecare 
confederaţie sindicală şi patronală 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru deblocarea 
situaţiei existente în 
CES şi funcţionarea 
acestei instituţii. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.30/2016 

Text adoptat de Senat Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

reprezentativă la nivel naţional 
primeşte de drept câte un al doilea 
loc în Plenul Consiliului Economic şi 
Social. Repartizarea celorlalte locuri 
disponibile, până la concurenţa 
numărului de 15 locuri, se face prin 
consens.” 
 
Autori: deputaţi Florin Iordache, 
Adrian Solomon şi Irinel Stativă  
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
 

 
1. La articolul II, dup ă alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alin.(11) – (13), 
cu următorul cuprins:  
„ (11) Cu 30 de zile înainte de expirarea 
mandatelor membrilor Plenului, decanul de 
vârstă - preşedintele interimar al Plenului  
preia atribu ţiile preşedintelui CES, 
solicitând  confederaţiilor sindicale, 
confederaţiilor patronale, precum şi 
reprezentanţilor fundaţiilor şi asociaţiilor,  
nominalizarea de noi membri în vederea 
constituirii noului Plen, conform legii. 
 
(12) La data încetării mandatului vechiului 
Plen, decanul de vârstă – preşedintele 
interimar emite decizii de încetare a 
mandatelor membrilor vechiului Plen, 
inclusiv a Biroului Executiv al CES şi al 
Comisiilor de Specialitate. 
 

 
 

1. Pentru asigurarea credibilităţii Plenului 
CES se impune ca membri nominalizaţi în 
Plen  să fie reprezentanţi ai confederaţiilor 
sindicale, ai confederaţiilor patronale, ai 
fundaţiilor şi asociaţilor din rândul 
persoanelor eligibile (alese) din structura 
fiecăreia şi înregistrate pentru 
confederaţiile sindicale şi patronale în 
Registrul Special al Instanţelor, unde le-a 
acordat personalitate juridică, iar pentru 
fundaţii şi asociaţii în Registrul Special 
aflat la Ministerul Justiţiei. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

(13) În urma verificării dosarelor fiecărui 
membru de către Comisia de Specialitate 
pe baza procesului verbal întocmit de către 
comisie, decanul de vârstă - preşedintele 
interimar şi secretarul general emit decizii 
de numire pentru fiecare membru al noului 
Plen.” 
 
Autor: senator Liviu Pop 
 

2.   
2. La articolul II, dup ă alineatul (2), se 
introduce un nou alineat, cu următorul 
cuprins:  
„(21) Dacă în termenul sus menţionat de la 
solicitarea decanului de vârstă – 
preşedintele interimar al CES, 
confederaţiilor sindicale şi patronale nu îşi 
nominalizează membrii CES, îşi pierd 
dreptul de a avea reprezentanţi în Plenul 
CES urmând ca locurile devenite vacante 
să fie repartizate celorlalte organizaţii 
reprezentative care şi-au numit membrii în 
Plen. 
(22) În termen de 5 zile de la emiterea 
deciziilor denumire, decanul de vârstă – 
preşedintele interimar al vechiului plen 
convoacă prima şedinţă a noului Plen şi 
predă mandatul de preşedinte interimar al 

 
1. Ţinând cont de situaţiile prevăzute de 
lege (Codul Penal, Codul Civil, legea ANI, 
statutul funcţionarului public) trebuie 
precizat în lege că membrii Plenului, 
membrii Comisiilor de Specialitate şi 
personalul secretariatului tehnic nu sunt şi 
nu pot fi asimilaţi funcţionarilor publici 
sau demnitarilor, pentru că, din practică, 
ANI asimilează pe cei menţionaţi ca fiind 
funcţionari publici.  
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

CES decanului de vârstă al noului Plen. 
(23) Decanul de vârstă – preşedintele 
interimar al noului Plen, în termen de 3 zile 
de la preluarea atribuţiunilor de preşedinte 
interimar al CES şi secretarul – general al 
CES convoacă noul Plen cu următoarea 
ordine de zi: alegerea Preşedintelui CES 
din rândul membrilor Plenului, a 
vicepreşedinţilor CES şi a membrilor 
Biroului Executiv. Din momentul alegerii 
preşedintelui, decanul de vârstă – 
preşedintele interimar care a preluat 
atribuţiunile preşedintelui, predă 
atribuţiunile acestuia. 
(24) În cazul în care în prima şedinţă a 
Plenului CES nu sunt alese organele, sus 
menţionate, nefiind statutară, decanul de 
vârstă – preşedintele interimar are obligaţia 
ca în 3 zile lucrătoare să convoace o nouă 
şedinţă cu aceeaşi ordine de zi. 
(25) În cazul în care nu e ales preşedintele 
CES, precum şi organele de conducere, 
decanul de vârstă – preşedintele interimar 
are obligaţia de a dizolva Plenul şi de a 
emite decizii de revocare a tuturor 
membrilor Plenului nominalizaţi până la 
acea dată solicitând confederaţiilor 
sindicale, patronale şi fundaţiilor şi 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

asociaţiilor în termen de 10 zile lucrătoare 
de la acea dată să facă noi nominalizări 
pentru constituirea Plenului, urmându-se 
procedura stabilită mai sus. 
(26) Ţinând cont de prevederile 
constituţionale, personalul tehnic CES este 
asimilat ca salarizare cu personalul tehnic 
din cadrul Parlamentului şi trebuie să fie 
persoane de specialitate în domeniile de 
activitate ale CES retribuite în mod 
corespunzător. 
 
Autor: senator Liviu Pop 
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