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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ          Nr.242 /19 mai 1997 
COMISIA  PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ ŞI PRIVATIZARE        Nr.240/ 19  mai 1997 
             
                
 

R A P O R T 
                                              

asupra proiectului de Lege privind organizarea   şi funcţionarea  Consiliului Economic şi Social  
 

  În urma examinării proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social în şedinţa din  14 mai 
1997, propunem  ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente:            
    
 

Nr. 
crt.  

 
Text iniţial 

 
Amendamentul comisiei 

 
Motivare 

 
1. Art.1. - Se constituie  Consiliul Economic şi 

Social, organism tripartit, independent, în 
scopul realizării dialogului social între  
executiv, sindicate şi patronat, a climatului  de 
pace socială. 
 

Comisiile propun următorul text: 
“Art.1.- Se constituie Consiliul economic şi Social 
organism tripartit autonom, de interes public în 
scopul realizării dialogului social între Guvern , 
sindicate şi patronat, a climatului de   pace socială” 
 
Autor: deputat Iliescu Valentin 

S-a înlocuit termenul 
”independent”  cu termenii 
“autonom, de interes public” cu 
motivarea că acest organism  
trebuie să funcţioneze în deplină 
autonomie, în interesul climatului 
de pace socială.   

2. Art.3. (1) Consiliul Economic şi Social are 
personalitate juridică. 

La alin.(1)  al art.3 comisiile  propun următorul  
text: 
“Art.3. (1) Consiliul Economic şi Social (C.E.S) are 
personalitate juridică” 
 
Autor : deputat Vida Iuliu 

Se precizează forma prescurtată a 
organismului nou creat. 

3. Art.4. - Organizarea  şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social sunt cele prevăzute în 

Comisiile propun reformularea textului după cum 
urmează: 

Pentru o mai clară formulare 
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prezenta  lege, care se completează cu 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
propriu. 

“Art.4.- Consiliul Economic şi Social se organizează 
şi funcţionează potrivit prevederilor  prezentei legi 
precum şi  ale Regulamentului său de  organizare  şi  
funcţionare.” 
 
Autori: deputaţii Leonard Cazan şi Valentin Iliescu  

4.  Art.5. - Consiliul Economic şi Social  studiază 
situaţia economică  şi socială a ţării şi face 
propuneri în condiţiile prevăzute de lege 
privind: 
a) restructurarea şi dezvoltarea economiei 
naţionale; 
b)  privatizarea  agenţilor economici ; 
c) relaţiile de muncă; 
d) politica salarială ; 
e) protecţia  socială şi ocrotirea  sănătăţii; 
f) învăţământul şi cercetarea.  
 

S-a reformulat textul, după cum urmează: 
“Art.5.- Consiliul Economic şi Social analizează 
situaţia economică şi socială a ţării şi face propuneri 
în condiţiile prevăzute de lege privind : 
a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale;
b)  privatizarea  agenţilor economici ; 
c) relaţiile de muncă; 
d) politica salarială ; 
e) protecţia  socială şi ocrotirea  sănătăţii; 
f) învăţământul şi cercetarea.” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan  

Pentru o formulare mai clară a 
atribuţiilor C.E.S. 

 

5. Art.6.  
b) semnalează guvernului apariţia unor 
fenomene economice şi sociale care impun 
necesitatea elaborării unor noi acte normative; 
 

 Comisiile au propus reformularea textului după cum 
urmează: 
“Art.6.  
b) semnalează guvernului apariţia unor fenomene 
economice şi sociale care impun  elaborarea unor 
noi acte normative;” 
 
Autor : deputat Leonard Cazan 

Pe Comisiile propun eliminarea 
cuvântului “necesitatea” şi 
înlocuirea cuvântului “elaborării” 
cu cuvântul “elaborarea” pentru o 
formulare mai clară. 

6. Art.6.  
c) analizează cauzele stărilor con 
flictuale apărute şi propune variante de 
rezolvare a lor  în interes naţional. 
 

Comisiile propun înlocuirea sintagmei “propune 
variante” cu sintagma “face propuneri”, textul 
reformulat fiind următorul:  
“Art.6.  
c) analizează cauzele stărilor conmflictuale apărute 
şi face propuneri de rezolvare a lor în interes 
naţional.” 

Pentru o formulare mai clară. 
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Autor: deputat Leonard Cazan  

7. Art.6 lit. d) nou introdusă Comisiile propun introducerea, la art.6., a unei noi 
litere d), cu următorul cuprins: 
“d) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
Convenţia nr.144/1976 a Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii privitoare la consultările tripartite, 
destinate să promoveze normele internaţionale a 
muncii.” 
 
Autor: deputat Iuliu Vida  

În conformitate cu Convenţia  
nr.144/1976, ratificată de România 
în anul 1992. 

8. Art.7. - Iniţiatorii  proiectelor de acte normative  
care privesc domeniile precizate la art.5. vor 
solicita pentru acestea avizul consultativ al 
Consiliului Economic şi  Social.   
 

S-a propus înlocuirea cuvântului “precizate” cu 
prevăzute”, textul fiind următorul: 
“Art.7.- Îniţiatorii proiectelor de acte normative  
care privesc domeniile prevăzute la art.5. vor solicita 
pentru acestea avizul consultativ al Consiliului 
Economic  şi  Social. “ 
 
Autori: deputaţii Leonard Cazan şi Valentin Iliescu 

Pentru  precizia textului. 

9. Art.8. - (1)  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute 
la art.7. Consiliul Economic şi Social are 
obligaţia de a analiza proiectele de acte  
normative primite şi de a transmite avizul său, 
după cum urmează: 
a) în termen  de 10 zile de la primirea solicitării, 
în cazul proiectelor de hotarâri şi ordonanţe ale 
Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; 
b) în termen de 20 de zile de la primirea 
solicitării, în cazul proiectelor de legi organice; 
 

Textul alin.(1) al art.8 s-a reformulat  după cum 
urmează: 
 
“Art.8. - (1)  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la 
art.7. Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a 
analiza proiectele de acte  normative primite şi de a 
transmite avizul său, după cum urmează: 
a) în termen  de 10 zile calendaristice de la primirea 
solicitării, în cazul proiectelor de hotarâri şi 
ordonanţe ale Guvernului sau, după caz, de legi 
ordinare; 
b) în termen de 20 de zile calendaristice de la 
primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi 
organice; 

Pentru precizie în aplicarea 
textului. Se propune introducerea 
cuvântului “calendaristice” după 
cuvântul “zile” în cuprinsul 
textului art.8.  alin.(1) lit.  a) şi b). 
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Autor: deputat Mihai Grigoriu 

10. Art.8. (2)  La cererea iniţiatorului, pentru cazuri 
de urgenţă, termenele  prevăzute la alin.(1), 
literele a) şi b) se reduc la jumătate. 

Se propune eliminarea. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Text inutil. 

11. Art.8. (3) Depăşirea termenelor prevăzute la 
alin.(1) şi alin. (2) dă dreptul iniţiatorului să 
transmită proiectele de acte normative spre 
adoptare fără avizul Consiliului Economic şi 
Social, cu menţionarea expresă a acestei situaţii. 

Prin renumerotare, alin .(3) devine alin.(2). 
Comisiile propun eliminarea cuvintelor “expresă a”, 
textul fiind următorul:  
“Art.8. - (2) Depăşirea termenelor prevăzute la 
alin.(1) dă dreptul iniţiatorului să transmită 
proiectele de acte normative spre adoptare fără 
avizul Consiliului Economic şi Social, cu 
menţionarea   acestei situaţii.” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Pentru o mai clară formulare şi 
precizie a textului. 

12. Art.9. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de 
studiere al fenomenelor economice şi sociale, 
Consiliul Economic şi Social va elabora studii 
şi analize şi va propune măsuri de rezolvare a 
situaţiilor conflictuale apărute.  

Se propune eliminarea.  
 
Autori: deputaţii Leonard Cazan şi Marian Sârbu 

Textul art.9., propus a fi eliminat,  
are acelaşi conţinut cu  art.6. lit. c) 

13. Art.10. - Consiliul Economic şi Social este 
organul care poate media stările conflictuale 
intervenite între partenerii sociali la nivel de 
ramură sau naţional care privesc domeniile de 
activitate prevăzute la art.5., precum şi cele din 
sectoarele de activitate în care, potrivit Legii 
nr.15/1991 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă, greva este interzisă. 
 

Prin renumerotare, art.10. devine art.9. alin.(1) cu 
următoarea reformulare: 
“Art.9. (1) Consiliul Economic şi Social  mediază la 
cererea partenerilor sociali interesaţi stările 
conflictuale intervenite între aceştia la nivel de 
ramură sau naţional care privesc domeniile de 
activitate prevăzute la art.5., precum şi cele din 
sectoarele de activitate în care, potrivit Legii 
nr.15/1991 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă, greva este interzisă.”  
(2) Consiliul Economic şi Social are obligaţia  de a 
invita părţile, precum şi instituţiile cu atribuţii  în 
soluţionarea revendicărilor şi de a stărui în 

S-a propus introducerea la art.9. 
alin (2), (3) şi (4) a  alin. (2), (3), 
(4) de la art.11. din textul iniţial 
pentru o mai clară formulare. 
Totodată ali. (1) al art.11 din 
proiect a fost eliminat 
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rezolvarea stării conflictuale în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(3) În măsura în care  părţile cu atribuţii în 
soluţionarea revendicărilor nu ajung la o înţelegere  
(4)  Termenul prevăzut la alin.(3)  poate fi prelungit  
cu acordul persoanelor care au formulat 
revendicări.” 
 
Autor: deputat Ioan Giurescu 

14. Art.11 (1) Pentru  a se asigura îndeplinirea de 
către  Consiliul Economic si Social a atributiilor 
de mediere a stărilor conflictuale prevăzute la 
art.10, partenerii sociali interesaţi se pot adresa 
Consiliului cu astfel de cereri, solicitând  
medierea . 
(2) Consiliul Economic şi Social are obligaţia  
de a invita părţile, precum şi instituţiile cu 
atributii  în soluţionarea revendicărilor şi de a 
stărui în rezolvarea stării conflictuale în 
conditiile prevăzute de lege. 
(3) În măsura în care  părţile cu atribuţii în 
soluţionarea revendicărilor nu ajung la o 
înţelegere  
(4)  Termenul prevăzut la alin.(3)  poate fi 
prelungit  cu acordul persoanelor care au 
formulat revendicări 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Ioan Giurescu 

S-a considerat că textul alin.(1) 
este inutil. 
Alin. (2), (3) şi (4) s-au preluat în 
cuprinsul art.9., pct.13 din 
prezentul raport. 

15. Art.12.  - Pe durata medierilor prevăzute la 
art.11., partenerii sociali au obligaţia de a se 
abţine de la forme specifice de susţinere a 
revendicărilor. 

Art.12. devine art.10 prin renumerotare , reformulat 
astfel: 
“Art.10. -  Pe durata medierilor prevăzute la art.9., 
partenerii sociali au obligaţia de a suspenda 
măsurile care au generat conflictul şi de a se abţine 
de la forme specifice de susţinere a revendicărilor.” 
 

Textul iniţial instituia obligaţia 
abtinerii numai pentru sindicate. 
Prin reformularea textului, 
obligaţia a fost extinsă şi pentru 
celelalte părţi. 
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Autori : deputaţi  Dumitru Buzatu şi Serban George 
16. Art.13. Art.13. devine art.11 .cu acelaşi conţinut. 

 
Prin renumerotare. 

17. Art.14. Art.14. devine art.12. cu acelaşi conţinut. 
 

Prin renumerotare. 

18. Art.15. Art.15. devine art.13. cu acelaşi conţinut. 
 

Prin renumerotare. 

19. Art.16. Art.16. devine art.14. cu acelaşi conţinut. Prin renumerotare. 
20. Art.17. Art.17. devine art.15. cu acelaşi conţinut.  Prin renumerotare. 
21. Art.18. (1) Partenerii la dialogul social vor 

înainta Consiliului Economic şi Social lista 
membrilor numiţi, cu cel puţin 30 zile înainte de 
expirarea mandatului membrilor în activitate. 
(2) În conformitate cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului 
Economic şi Social, membrii numiţi de 
partenerii sociali sunt validaţi individual, după 
verificarea îndeplinirii de către aceştia a 
cerinţelor prevăzute de art.16. 

Art.18. devine art.16. şi se reformulează astfel: 
“Art.16. - (1) Partenerii la dialogul social vor 
înainta Consiliului Economic şi Social lista 
membrilor numiţi, cu cel puţin 30 zile înainte de 
expirarea mandatului membrilor în activitate. 
(2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Economic şi Social, 
membrii numiţi de partenerii sociali sunt validaţi 
individual, după verificarea îndeplinirii de către 
aceştia a cerinţelor prevăzute de art.14. 
(3) Partenerii sociali  urmează să numească noi 
membri în locul celor care nu au fost confirmaţi.” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Art.16. a fost completat cu alin.(3)  
prin preluarea textului art.19. din 
proiect, pentru o mai bună corelare 
a textului şi o nouă formulare. 
 
 
 
 
 
 
  

22. Art. 19. - Partenerii sociali  urmează să 
numească noi membri în locul celor care nu au 
fost confirmaţi.  

Se propune eliminarea. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

S-a preluat ca alin. (3) la art.16, 
pct. 21 din prezentul raport.  

23. Art.20.  
 

Art.20. devine art.17. prin renumerotare cu acelaşi 
conţinut. 

Prin renumerotare. 
 

24. Art.21.  (1) Calitatea de membru  al Consiliului 
Economic şi Social încetează în următoarele 
situaţii: 
    a) la expirarea mandatului, cu respectarea 
prevederilor art.17; 

Art.21. devine art.18. cu următorul cuprins: 
“Art.18.  - (1) Calitatea de membru  al Consiliului 
Economic şi Social încetează în următoarele situaţii: 
   a) la expirarea mandatului_; 
   b)  în caz de deces ; 

Pentru o mai  clară formulare a 
textului şi corelarea cu prevederile 
art.14 lit. a), c) şi d). 
S-a eliminat textul alin. (3) din  
proiect, fiind inutil. 
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   b)  în caz de deces al persoanei; 
   c) în cazul în care persoana  îşi dă demisia; 
   d) în situaţia în care partenerul social care l-a 
numit cere revocarea sa. 
(2) Procedura revocării  se stabileste prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare.  
(3) Revocarea este obligatorie în cazul 
condamnării definitive pentru o infracţiune 
săvârşită cu intenţie.      

   c) în cazul demisiei; 
   d) în situaţia în care partenerul social care l-a 
numit cere revocarea sa; 
   e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una din 
condiţiile prevăzute la art.14. lit. a), c) şi d)  
 (2) Procedura revocării se stabileşte prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare.” 
 
Autori: deputaţii Valentin Iliescu, Mihai Grigoriu şi 
Leonard Cazan 

25. Art. 22. Art.22.  devine art.19. cu acelaşi continut.  Prin renumerotare. 
26. Art.23. Art.23. devine art.20. cu acelaşi conţinut. Prin renumerotare. 
27. Art. 24. Art.24. devine art.21. cu acelaşi conţinut. Prin renumerotare. 
28. Art.25. - (1) Membrii comisiilor permanente sau 

temporare sunt numiţi de regulă, dintre persoanele 
care au calitatea de membri ai Consiliului Economic  
şi Social. 
(2) Pot fi numiţi membri ai comisiilor permanente 
sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi 
alte persoane decât cele prevăzute la alin.(1). În 
acest caz, procedura de numire a acestora se 
stabileşte prin  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, respectându-se  principiile prevăzute 
pentru membrii Consiliului Economic şi Social. 
 

Art.25. devine art.22. cu următoarea reformulare: 
“Art.22. - (1) Membrii comisiilor permanente sau 
temporare sunt numiţi_ dintre persoanele care au 
calitatea de menbri ai Consiliului Economic şi Social. 
(2) Pot fi numiţi membri ai comisiilor permanente sau 
temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte 
persoane decât cele prevăzute la alin.(1). În acest caz, 
procedura de numire a acestora se stabileşte prin  
Regulamentul de organizare şi funcţionare, respectându-
se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului 
Economic şi Social.” 
Autori:  deputaţi Leonard Cazan şi Valentin Iliescu 

S-a eliminat sintagma “de regulă” din 
cuprinsul alin. (1) pentru a nu da 
posibilitatea unei interpretări eronate 
în desemnarea membrilor comisiilor 
permanente. 
S-a înlocuit cuvântul “principiile” din 
penultimul rând al alin.(2) cu cuvântul 
“condiţiile“, pentru o formulare mai 
clară a textului. 

29. Art.26. În structura Consiliului Economic şi 
Social funcţionează un secretariat tehnic. 
 

Se propune eliminarea. 
 
Autor : deputat prof. univ. dr. Al. Albu 

A fost preluat într-o nouă 
formulare la un alt articol. 

30. Art.27. - Organele care asigură funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social sunt 
următoarele: 
 a) plenul ; 
 b) biroul executiv; 
 c) preşedintele şi vicepreşedinţii ; 

Art.27. devine art.23. cu următoarea reformulare: 
”Art.23. - Organele care asigură funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social sunt următoarele: 
 a) plenul ; 
 b) biroul executiv; 
 c) preşedintele şi vicepreşedinţii.” 

S-a eliminat lit. d) fiind un text 
inutil. 
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 d) secretarul general.  
Autor: deputat Constantin Băbălău 

  31. Art.28. Plenul Consiliului Economic şi Social  
cuprinde totalitatea membrilor acestuia.  

Se propune eliminarea. 
 
Autor : deputat Valentin Iliescu 

Text inutil. 

32. Art.29. (1) Plenul  Consiliului Economic şi 
Social   se întruneşte lunar în sesiuni ordinare. 
(2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni 
extraordinare la cererea Biroului executiv ori a 
cel puţin o treime  din numărul membrilor. 
 

Art.29. devine art.24. cu următoarea reformulare: 
“Art.24. (1) Plenul  Consiliului Economic şi Social  
se întruneşte lunar în sesiuni ordinare. 
(2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare la 
cererea Biroului executiv ori a cel puţin unei treimi  
din numărul membrilor.” 
 
Autor: deputat Mihai Grigoriu 

Pentru a asigura acordul gramatical 
al frazei. 

33. Art.30. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în 
şedinţe publice în afara cazurilor, expres 
stabilite de Biroul Executiv. 

Art.30. devine art.25 prin renumerotare 
În textul alin. (2) se elimină virgula dintre cuvintele 
“cazurilor” şi “expres”. 
 “Art.25. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în 
şedinţe publice în afara cazurilor expres stabilite de 
Biroul Executiv.” 
 
Autor : deputat Iuliu Vida 

Trebuie eliminată virgula pentru că 
menţinerea ei dă un sens diferit 
textului. 

34. Art.31.  Art.31. devine art.26. prin  renumerotare cu acelaşi 
conţinut. 

Prin renumerotare. 

35. Art.32. (1) În exercitarea  atribuţiilor sale, 
plenul adoptă hotărâri, de regulă, prin consensul 
partenerilor. 
(2) În cazul în care nu se realizează consensul, 
hotărârile se adoptă prin vot, în condiţiile art.28 
cu majoritatea de 3/4 din numărul membrilor 
Consiliului Economic şi Social. 
(3) În cazul în care nu se poate adopta o 
hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la 
alineatele (1) şi (2), iniţiatorului de proiect i se 

Art.32. devine art.27.  în următoarea reformulare: 
“Art.27. -  (1) În exercitarea  atribuţiilor sale, plenul 
adoptă hotărâri, de regulă, prin consensul 
partenerilor. 
 
(2) În cazul în care nu se realizează consensul, 
hotărârile se adoptă prin vot,_ cu majoritatea de 3/4 
din numărul membrilor Consiliului Economic şi 
Social. 
(3)  În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a 

S-a propus eliminarea din cuprinsul 
alin.(2) a cuvintelor  ” în condiţiile 
art.28” întrucât trimiterea era 
eronată. 
 
 
 
 
S-a reformulat alin. (3) pentru o 
mai clară exprimare. 
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vor transmite punctele de vedere ale părţilor. 
 

plenului în condiţiile prevăzute la alineatele (1)       
şi (2),  se vor transmite punctele de vedere exprimate  
în Consiliu, părţii care a sesizat acest organism.” 
 
Autor: deputat Iuliu Vida 

36. Art.33. (1) Biroul executiv al Consiliului 
Economic şi Social este alcătuit din preşedintele 
Consiliului, cei doi vicepreşedinţi şi un număr 
de 6 membri (câte doi din partea fiecărui 
partener). 

Art.33. devine art.28. prin renumerotare iar la alin. 
(1) se elimină cuvântul “cei” şi parantezele, punând 
virgula între cuvintele “membri” şi “câte”, textul 
fiind: 
 
“Art.28. - (1) Biroul executiv al Consiliului 
Economic şi Social este alcătuit din preşedintele 
Consiliului,_ doi vicepreşedinţi şi un număr de 6 
membri, câte doi din partea fiecărui partener.” 
 
Autor: deputat  Iuliu Vida  

Pentru o mai clară formulare şi 
precizie a textului. 

37. Art.34. - Preşedintele Consiliului Economic şi 
Social  reprezintă Consiliul în relaţiile  cu terţii 
potrivit  hotărârilor luate în Biroul Executiv. 
 

Art.34. s-a propus să fie  mutat după art.36. în 
numerotarea  din proiect, cu acelaşi conţinut. 
 
Autor : deputat prof. univ. dr. Al. Albu 

Pentru o succesiune  logică a 
reglementărilor propuse. 

38. Art.35. - (1) Preşedintele Consiliului Economic 
şi Social este ales de plenul consiliului, la 
propunerea Guvernului, pe o perioadă de 4 ani. 
(2) Pentru alegerea preşedintelui este necesar 
votul a cel putin 3/4 din numărul membrilor  
Consiliului Economic şi Social. 
(3) Revocarea preşedintelui poate fi dispusă de 
plenul Consiliului Economic şi Social prin votul 
a cel puţin 3/4 din numărul membrilor 
Consiliului.  
(4) Pe perioada indisponibilităţii preşedintelui, 
acesta poate fi înlocuit de unul dintre 
vicepreşedinţi, desemnat de majoritatea 

Art.35. devine  art.29.  prin renumerotare cu 
următorul conţinut: 
“Art.31. - (1) Preşedintele C.E.S. este numit de 
Parlament pe o perioadă de 4 ani, la propunerea 
plenului Consiliului Economic şi Social luată cu o 
majoritate de 3/4. 
(2) Revocarea preşedintelui C.E.S. se va face de 
către Parlament, la propunerea C.E.S.”  
 
Autor : deputat prof. univ. dr. Al.Albu 

 
Pentru că  preşedintele C.E.S. 
trebuie să fie o personalitate de 
mare prestigiu în ţară şi este 
normal ca prin numirea sa de către 
Parlament  să i se dea o mai mare 
autoritate. 
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membrilor Biroului executiv. 
39. Art.36. - Atribuţiile specifice preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social 
se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 
 
 
 
 

Art.36. devine art.30. prin renumerotare  în 
următoarea reformulare: 
 
“Art.30. - Atribuţiile_ preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare.” 
 
Autori: deputaţii Gheorghe Ionescu şi Marian Sârbu 

S-a propus eliminarea cuvântului 
“specifice” nefiind necesară o 
asemenea precizare. 

40. Art.37. (1) Comisiile de  specialitate sunt 
structurile Consiliului Economic şi Social care 
analizează problemele  specifice domeniilor de 
interes prevăzute la art.5 şi care propun plenului  
măsuri de soluţionare a acestora. 
 

Art.37. devine art.31., cu următoarea reformulare a 
alin.(1): 
“Art.31. (1) Comisiile de specialitate sunt structurile 
Consiliului Economic şi Social care analizează 
problemele specifice domeniilor_ prevăzute la art.5 
şi care propun plenului  măsuri de soluţionare a 
acestora.” 
 Autor : deputat Constantin Băbălău 

Pentru acurateţea textului 

41. Art.38.  Art.38. devine art.32 prin renumerotare,  cu acelaşi 
conţinut.  

Prin renumerotare. 

42. Art.39. (1) Secretariatul Consiliului Economic 
şi Social este aparatul de lucru de specialitate şi 
tehnico-administrativ. 

Art.39. devine art.33. prin renumerotare, cu 
reformularea alin.(1) astfel: 
“Art.33. - (1)  În structura C.E.S. funcţionează un 
secretariat tehnic care este aparatul de lucru de 
specialitate  şi tehnico-administrativ.” 
 
Autor : deputat Mihai Grigoriu  

Pentru o mai bună sistematizare a 
proiectului de lege, o mai clară 
formulare şi precizie a textului, 
formulare în care s-a preluat şi 
conţinutul art.26. din proiect. 

43. Art.40. (1)  Pentru organizarea şi funcţionarea  
Consiliului  Economic şi Social se alocă de la  
bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, 
fonduri aferente următoarelor categorii de 
cheltuieli: 
   a) indemnizaţiile pentru cei 27 de membri ai 

Art.40. devine art.34. în următoarea redactare  
adoptată de comisii: 
“Art.34. (1)  Pentru organizarea şi funcţionarea  
Consiliului Economic şi Social se alocă de la  
bugetul de stat,  prin legile bugetare anuale fonduri 
aferente  următoarelor categorii de cheltuieli: 

Pentru o mai  bună sistematizare a  
conţinutului alin. (1), s-a propus  ca 
textul de la lit. c) să devină textul 
literei a)  şi textul dela litera a) să 
devină textul literei c). 
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Consiliului Economic şi Social şi pentru 12 
dintre  membrii comisiilor, care nu au calitatea 
de membri ai Consiliului Economic şi Social; 
   b) salariile pentru un număr minim de 6 
angajaţi din Secretariatul Consiliului Economic 
şi Social, stabilite potrivit nivelurilor prevăzute  
de Legea nr. 40/1991, precum şi contribuţia 
pentru asigurări sociale şi contribuţia la fondul 
de şomaj, aferente; 
   c) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare  şi 
cheltuielile de capital care se vor stabili anual. 
(2) În anul 1996 se vor aloca sume pentru 
acoperirea cheltuielilor prevăzute la alineatul 
precedent  din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
(3) Alte venituri pot fi constituite din donaţii şi 
contribuţii ale partenerilor, ale altor persoane 
fizice şi juridice. 

  a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi 
cheltuielile de capital care se vor stabili anual; 
   b) salariile pentru un număr minim de 6 angajaţi 
din Secretariatul Consiliului Economic şi Social, 
stabilite potrivit nivelurilor prevăzute  de Legea 
nr.40/1991, precum şi contribuţia pentru asigurări 
sociale şi contribuţia la fondul de şomaj_ aferente; 
  c)  indemnizaţiile pentru cei 27 de membri  ai 
Consiliului Economic şi Social şi pentru 12 dintre  
membrii comisiilor, care nu au calitatea de membri 
ai Consiliului Economic şi Social; 
(2) În anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea 
cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 
(3) Alte venituri pot fi constituite din donaţii şi 
contribuţii ale partenerilor, ale altor persoane fizice 
şi juridice, unanim acceptate.” 
Autori: deputaţii Dumitru Buzatu, Leonard Cazan şi 
Liviu Spătaru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a înlocuit  anul “1996” cu anul  
“1997” , pentru a se pune de acord 
cu momentul adoptării legii. 
 
Având în vedere atribuţiile  celor 
trei parteneri, acordul acestora în 
cazul donaţiilor este esenţial. 

44. Art.4l . Structura de personal a Consiliului 
Economic şi Social este următoarea: 
a)  membrii Consiliului Economic şi Social; 
b)  membrii comisiilor permanente sau 

temporare; 
c)  experţii comisiilor; 
d) personalul de specialitate şi tehnico-
administrativ. 

Art.41. devine art.35.  prin renumerotare,  cu 
următorul conţinut: 
“Art 35. -  Structura de personal a Consiliului 
Economic şi Social este următoarea: 
   a) personalul de specialitate şi tehnico-
administrativ; 
  b) experţii comisiilor.” 
 
Autor: deputat Kerekeş Karoli 

S-a considerat că membrii C.E.S. şi 
membrii comisiilor permanente sau 
temporare nu fac parte din structura 
de personal. 

45. Art.42.  Art.42. devine art.36.  prin renumerotare,cu acelaşi 
conţinut. 

Prin renumerotare. 
 

46. Art.43. Personalul de specialitate şi tehnico-
administrativ funcţionează în cadrul 
Secretariatului Consiliului Economic şi Social 

Art.43. devine art.37.   prin renumerotare, cu 
următorul conţinut: 
“Art.37. - Personalul de specialitate şi tehnico-

Pentru o mai clară formulare 
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şi se încadrează cu contract individual de 
muncă. 

administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului 
Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în 
condiţiile legii.” 
 
Autor:  deputat Iuliu Vida 

47. Art.44. (1) Consiliul Economic şi Social are 
dreptul să solicite şi să primească de la orice 
persoană juridică, de drept public sau privat, iar 
aceste persoane au obligaţia să transmită cu 
respectarea normelor legale în vigoare, datele şi 
informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor 
Consiliului. 

Art.44. devine art.38., prin renumerotare. 
 textul alin.(1) fiind următorul: 
 “Art.38. (1) Consiliul Economic şi Social are 
dreptul să solicite de la orice persoană juridică, de 
drept public sau privat, iar aceste persoane au 
obligaţia să transmită cu respectarea normelor 
legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare 
îndeplinirii atribuţiilor Consiliului”. 
Autor : deputat Leonard Cazan. 

S-a eliminat din conţinutul alin. (1)  
al art. 38 în noua renumerotare 
sintagma “şi să primească” 
considerându-se  inutilă. 

48. Art.45. (1) În termen de 30 zile de la data 
intrării în vigoare a legii, Guvernul, 
organizaţiile sindicale de tip confederaţie şi 
organizaţiile patronale reprezentative la nivel 
naţional, vor numi, prin consens, o comisie de 
pregătire a organizării Consiliului Economic şi 
Social. 

Art.45. devine art.39., textul alin.(1) fiind următorul: 
“Art.39. - (1) În termen de 30 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizaţiile 
sindicale de tip confederaţie şi organizaţiile 
patronale reprezentative la nivel naţional, vor numi, 
prin consens, o comisie de pregătire a organizării 
Consiliului Economic şi Social.” 
 
Autor:  deputat Iuliu Vida 

Pentru  o mai mare precizie a 
textului. 
 

49. Art.46. - Comisia de pregătire  a organizării  
Consiliului Economic şi Social are următoarele 
atribuţii : 
   a) elaborează proiectul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului; 
  b) face propuneri pentru numirea în funcţie a 
secretarului general;  
 c) numeşte în funcţie personalul de specialitate 
şi tehnico-administrativ necesar pentru 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social; 

Art.46. devine art.40. şi se modifică, astfel: 
“Art.40.  - Comisia de pregătire a organizării  
Consiliului Economic şi Social are următoarele 
atribuţii : 
  a) elaborează proiectul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului; 
  b) face propuneri pentru numirea în funcţie a 
secretarului general;  
 c) confirmă în funcţie membrii Consiliului Economic 
şi Social numiţi de fiecare partener_.” 

Pentru  o mai clară formulare şi 
precizie în aplicare. 
S-a eliminat  întreg conţinutul 
literei c) iar  litera d) a devenit 
litera c) şi s-a introdus cuvântul 
“fiecare”. 
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  d) confirmă în funcţie membrii Consiliului 
Economic şi Social numiţi de parteneri;  

 
Autori: deputaţii Marin Gheorghe şi Şerban George 

 
 

În cursul dezbaterii în comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

 
Nr. 
crt. 

Articol iniţial Amendamentul respins 
şi autorul acestuia 

Motivarea repingerii 

0 1 2 3 
1. Art.2. - Consiliul Economic şi Social are rol 

consultativ în stabilirea politicii economice şi 
sociale, precum şi în medierea stărilor 
conflictuale intervenite între partenerii sociali, 
înainte de a se declanşa procedurile prevăzute 
în Legea nr.15/1991 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă.  

S-a propus eliminarea părţii finale “precum şi în medierea 
stărilor conflictuale intervenite între partenerii sociali, 
înainte de a se declanşa procedurile prevăzute în Legea 
nr.15/1991 privind soluţionarea conflictelor de muncă.” 
 
Autor: deputat Ion Giurescu 

Includerea medierii stărilor 
conflictuale în atribuţiile 
C.E.S. a fost considerată ca 
deosebit de necesară pentru 
etapa de dezvoltare în care 
se află ţara noastră. 

2. Art.4.  
Organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social sunt cele prevăzute în 
prezenta lege, care se completează cu 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
propriu. 
 

S-a propus eliminarea cuvântului “propriu”. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Textul iniţial este mai 
precis. 

3. Art.5.  
Consiliul Economic şi Social studiază situaţia 
economică şi socială a ţării şi face propuneri 
în condiţiile prevăzute de lege privind: 
a) restructurarea si dezvoltarea economiei 
naţionale; 
b) privatizarea agenţilor economici; 
c) relaţiile de muncă; 

S-a propus reformularea punctelor a), b), c), d), e), f), astfel: 
“....  
a) politica economică; 
b) relaţiile de muncă şi politică salarială; 
c) politica socială; 
d) învăţământul şi cercetarea.” 
 
Autor: deputat Dumitru Buzatu 

Gruparea propusă de 
iniţiator este corelată cu alte 
capitole ale legii, fiind 
subordonată strict unor 
necesităţi de organizare a 
C.E.S. 
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d) politica salarială; 
e) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; 
f) învăţământul şi cercetarea. 

 

4. Art.5.  
Consiliul Economic şi Social studiază situaţia 
economică şi socială a ţării şi face propuneri 
în condiţiile prevăzute de lege privind: 
a) restructurarea si dezvoltarea economiei 
naţionale; 
b) privatizarea agenţilor economici; 
c) relaţiile de muncă; 
d) politica salarială; 
e) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; 
f) învăţământul şi cercetarea. 

S-a propus reformularea punctelor a), b), c), d), e), f), astfel: 
a) politica economică; 
b) relaţiile de muncă; 
c) politica salarială şi protecţia socială; 
d) politica salarială; 
 
Autor: deputat Hildegard Puwak 
 

Gruparea propusă de 
iniţiator este corelată cu alte 
capitole ale legii, fiind 
subordonată strict unor 
necesităţi de organizare a 
C.E.S. 

5. Art.5.lit.e) 
e) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; 
 

S-a propus completarea textului, astfel: 
“e) protecţia socială, protecţia muncii şi ocrotirea sănătăţii;” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Protecţia muncii se 
regăseşte implicit în textul 
iniţial. 

6. Art.7.  
Iniţiatorii proiectelor de acte normative care 
privesc domeniile precizate la art.5. vor 
solicita pentru acestea avizul consultativ al 
Consiliului Economic şi Social. 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 

Textul constituie obligaţia 
pentru iniţiatorii de acte 
normative de a solicita 
avizul, deci, neputând fi 
eliminat. 
 

7. Art.11. alin. (2) 
Consiliul Economic şi Social are obligaţia de 
a invita părţile, precum şi instituţiile cu 
atribuţii în soluţionarearevendicărilor şi de a 
stărui în rezolvarea stării conflictuale în 
condiţiile prevăzute de lege. 

S-a propus înlocuirea cuvântului “stărui” cu “acţiona”. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 
 

Cuvântul “stărui” a fost 
considerat ca fiind mai 
expresiv pentru modul în 
care îşi îndeplineşte CES 
atribuţiile de mediere. 

8. Art.12.  
Pe durata medierilor prevăzute la art.11., 
partenerii sociali au obligaţia de a se abţine de 

S-a propus eliminarea. 
 
Autori: deputat Liviu Spătaru 

Argumentele invocate în 
susţinerea eliminării 
articolului au fost respinse 
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la forme specifice de susţinere a 
revendicărilor. 

           deputat George Şerban 
           deputat Alexandru Albu 

prin admiterea unui alt 
amendament, într-o 
formulare mai convenabilă.   

9. Art.12.  
Pe durata medierilor prevăzute la art.11., 
partenerii sociali au obligaţia de a se abţine de 
la forme specifice de susţinere a 
revendicărilor. 

S-a propus reformularea textului astfel: 
”Art.12. - Pe durata medierilor prevăzute la art.11. se 
recomandă partenerilor sociali să se abţină de la măsurile 
care au generat conflictul cât şi de la formele specifice de 
susţinere a revendicărilor”. 
 
Autor: deputat Mihai Grigoriu 

A fost admis un alt 
amendament într-o formulă 
mai convenabilă. 
 

10. Art.15. alin.(1) lit. a), b), c) 
  a) 9 membri numiţi de Guvern; 
  b) 9 membri numiţi de comun acord de 
confederaţiile sindicale reprezentative la nivel 
naţional. 
  c) 9 membri numiţi de comun acord de 
confederaţiile patronale reprezentative la nivel 
naţional. 

S-au propus următoarele reformulări: 
“a) 7 membri numiţi de Guvern; 
b) 7 membri numiţi de Confederaţiile patronale; 
c) 13 membri numiţi de comun acord de confederaţiile 
sindicale reprezentative la nivel naţional.; 
 
Autor: deputat Dumitru Buzatu 

Considerarea Guvernului şi 
confederaţiilor patronale ca 
având interese comune, 
element care a stat la baza 
propunerii, a fost apreciat ca 
nejustificat. 

11. Art.16. lit. c) 
c) au capacitatea de exerciţiu; 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Argumentele au fost 
considerate ca fiind 
nefondate.  

12. Art.21. alin. (3) 
Revocarea este obligatorie în cazul 
condamnării definitive pentru o infracţiune 
săvârşită cu intenţie. 

S-a propus eliminarea sintagmei “săvârşită cu intenţie”. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Legea instituie obligativitatea 
revocării numai pentru 
infracţiunile săvârşite cu 
intenţie. 
 

13. Art.23. alin. (2) lit. c) 
c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi 
mediere; 
 

S-a propus completarea textului astfel: 
“c) Comisia pentru relaţiile de muncă_, mediere şi protecţia 
muncii;” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Protecţia muncii se 
regăseşte implicit în textul 
iniţial. 

14. Art.23. alin. (3) 
prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare pot fi constituite şi alte comisii 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Menţinerea textului initial 
asigură mai multă 
flexibilitate în organizarea 
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permanente sau unele comisii temporare 
pentru soluţionarea unor probleme care se 
ivesc în domeniile specifice de activitate. 

CES. 
 

15. Art.26.  
În structura Consiliului Economic şi Social 
funcţionează un secretariat tehnic. 

S-a propus reformularea după cum urmează: 
“Art.26. -În activitatea sa, Consiliul Economic şi Social este 
ajutat de un secretariat tehnic.” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Termenul “ajutat” a fost 
considerat necorespunzător, 
putând da naştere la diferite 
interpretări. 

16. Art.31. lit. f) 
f) dezbate şi adoptă avizele privind proiectele 
de legi organice şi programele de interes 
naţional întocmite de Guvern; 
 

S-a propus completarea textului astfel: 
“f) dezbate şi adoptă avizele privind proiectele de legi 
organice şi programele de interes naţional întocmite de 
Guvern, în legătură cu atribuţiile CES;” 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Completarea nu este necesară 
deoarece limitează competenţa 
CES. 

17. Art.35. alin. (1) 
(1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social 
este ales de plenul consiliului, la propunerea 
Guvernului, pe o perioadă de 4 ani. 
 

S-a propus reformulare astfel: 
“(1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales de 
plenul consiliului, la propunerea Parlamentului, pe o 
perioadă de 4 ani.” 
 Autor: deputat Constantin Băbălău 

A fost acceptat un alt 
amendament într-o formulare 
mai convenabilă. 

18. Art.40. alin. (1) lit. b) 
b) salariile pentru un număr minim de 6 
angajaţi din Secretariatul Consiliului 
Economic şi Social, stabilite potrivit 
nivelurilor prevăzute de Legea nr.40/1991, 
precum şi contribuţia pentru asigurări sociale 
şi contribuţia la fondul de şomaj aferente. 
 

S-a propus înlocuirea cuvântului “minim” cu “maxim”. 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Marian Gheorghe 

Limitarea prin lege a 
numărului de angajaţi ar 
putea crea mari probleme în 
funcţionarea CES. 
 

19. Art.41.  
Structura de personal a Consiliului Economic 
şi Social este următoarea: 
a) membrii Consiliului Economic şi Social; 
b) membrii comisiilor permanente sau 
temporare; 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Marian Sârbu 
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c) experţii comisiilor; 
d) personalul de specialitate şi tehnico-
administrativ.  

20. Art.46. lit.b) 
b) face propuneri pentru numirea în funcţie a 
secretarului general; 
 

S-a propus eliminarea. 
 
Autor: deputat Leonard Cazan 

Formularea iniţială “face 
propuneri” a fost considerată 
acceptabilă deoarece nu creează 
ulterior probleme CES-ului 
înfiinţat.  

 
 
 
   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
     Iuliu Vida          Valentin  Adrian Iliescu 
    
 
   SECRETAR, 
    Grigoriu Mihai           SECRETAR 
                Teodor Stanca  
 


