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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea 

nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 
 
În conformitate cu prevederile art.95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgen�ă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 
pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, trimis cu adresa nr. P.l.x. 185 din 
8 mai 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/529 din 9 mai 2017. 

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

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din 16 mai 2017. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii unor instituţii, ca urmare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în sensul că în tot 
cuprinsul Legii dialogului social nr.62/2011, sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale” se 
înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social”, iar sintagma „ministrul 
muncii şi justiţiei sociale” se înlocuieşte cu sintagma „ministrul consultării publice şi dialogului social”. 
Totodată, se preconizează modificarea anexei nr.1 la Legea nr.62/2011, precum şi modificarea art.11 
alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013, articol care vizează desemnarea membrilor Plenului Consiliului 
Economic şi Social. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.160/23.03.2017.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor 
organice.  

                                         
                              PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                      Eugen NICOLICEA                         Costel Neculai DUNAVĂ 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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