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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
Lege  

privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social  
și desemnarea reprezentanților României în  

Comitetul Economic și Social European 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
           Consiliul Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului 
României în domeniile de specialitate stabilite de lege, instituţie publică de interes naţional, 
tripartită, autonomă, este constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional 
dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile. 
Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social este reglementată de Legea nr. 248 
din 19 iulie 2013 cu modificările și completările ulterioare,  adoptată în temeiul art. 141 din 
Constituția României. 
 
           De la data adoptării și până în prezent, Legea nr. 248/2013 privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Economic și Social a suferit modificări care nu au dus la scopul dorit 
de legiuitor, respectiv o bună funcționare a acestei instituții foarte importantă în realizarea 
dialogului la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale. Modificările legislative din 
perioada 2013-2015, nu au fost de natură a clarifica modul de aplicare a  criteriilor de 
apartenență a membrilor la organismul consultativ și cvorumul de ședință. 
 
         Deşi termenul de ”dialog civic” nu este definit în legislaţia naţională, prin modificarea 
structurii şi organizării, Consiliul Economic şi Social devine dintr-o structură tripartită de 
dialog social la nivel naţional o structură de dialog civic (între reprezentanţii societăţii civile 
şi autorităţi), similară Comitetului Economic şi Social European. Astfel, organizaţiile 
societăţii civile organizate participă alături de partenerii sociali la procesul de consultare în 
cadrul CES1. 
 

Contextul socio-economic actual în care societatea civilă dorește nemijlocit o 
implicare activă necesită o reformare de substanță a sectorului public în care cetățenii să 
aibă încredere, crearea unui sector privat responsabil și unui al treilea sector cu cetățeni 
activi, impune modificarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social (CES). 

                                                 
1 Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Studiu comparativ privind dialogul social în administraţia publică din 

România şi Norvegia  finanţat printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor 

Norvegiene 2009-2014 în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit, București, 2014 
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Cu toate acestea, se constată disfuncționalități în activitatea Consiliului Economic 

și Social care conduc la imposibilitatea emiterii unor avize care să reflecte consensul asupra 
legislației cu impact socio-economic semnificativ. În Recomandările specifice de țară 
aferente anului 2016, Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că dialogul social 
rămâne deficitar.2 

  
Conform unei analize elaborate de Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT 3 

există o opinie majoritară la nivelul membrilor CES conform căreia instituția a fost complet 
blocată în ultimii ani, chiar dacă nu există un consens în privint ̦a cauzelor administrative 
care au condus la acest blocaj, fie că este vorba despre imposibilitatea alegerii noii 
conduceri a Consiliului, fie întârzierea desemna ̆rii reprezentant ̦ilor societa ̆t ̦ii civile de ca ̆tre 
Guvern. Printre recomandările formulate în cadrul analizei se numără transparentizarea, 
democratizarea s ̦i creșterea mizelor dialogului social tripartit. 

 
Modificarea structurii şi organizării Consiliului Economic şi Social, astfel încât acesta 

să devină dintr-o structură tripartită de dialog social la nivel naţional, o structură de dialog 
civic, similară Comitetului Economic şi Social European nu a produs efecte până în prezent. 
Formal, reprezentanții Guvernului, deși prin Legea nr. 248/2013 s-a decis retragerea 
Guvernului din CES, aceștia nu au fost efectiv retrași până în iunie 2016, în pofida 
angajamentului asumat de Guvern. Guvernul a abrogat în luna mai 2016 Hotărârea de 
Guvern nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor săi în CES, decizie care este în 
concordanţă cu reglementările Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea CES. 

 
Din cauza interpretării defectuoase a unor prevederi din actuala lege de 

organizare și funcționare a CES și în scopul de a continua în mod artificial mandatul 
membrilor în funcție la acea dată,  în perioada septembrie 2015 - august 2016 nu au fost 
validate mandatele reprezentanților organizațiilor societății civile. Imposibilitatea 
constituirii noului CES și respectiv blocajul  în activitatea instituției au fost consecințele  
refuzului unei părți a CES de a depune spre validare dosarele. Întrucât nu a fost îndeplinită 
condiția funcțională prevăzută de lege pentru activarea mandatelor noului plen (desemnat în 
septembrie 2015), Consiliul Economic și Social a funcționat cu vechiul plen, al cărui mandat a 
expirat în anul 2013. 

Raportat la situația descrisă anterior, nu a fost respectată prevederea legală 
privind validarea membrilor, așa cum este prevăzută de Legea nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, modificată și completată de  
Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea  potrivit căreia 

”Art. II: În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va 
proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până 
la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 
15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, 
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.” 

 
Situația descrisă a avut consecințe asupra activității CES, astfel în ceea ce privește 

                                                 
2 Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2016 și care include un aviz 

al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2016 
3 Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT, Analiza impactului noii legislații a dialogului social 

adoptate în 2011. Cercetare sociologică și juridică, București, 2015 
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activitatea de avizare, în conformitate cu rapoartele publicate pe site-ul instituției, 
ședințele de plen de la nivelul Consiliului Economic si Social s-au desfășurat după cum 
urmează: 

o În perioada 12.01.2016-12.07.2016 au avut loc 28 de ședinte ale Plenului. 
o În perioada 12.01.2016-12.07.2016 au fost emise 127 de puncte de vedere. 

 
Față de problemele identificate, în luna iulie 2016, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a inițiat o Ordonanță de Urgență care 
clarifică exclusiv articolele care împiedicau formarea unui nou plen reprezentativ. 
Schimbările aduse de actul normativ au vizat repartizarea locurilor alocate sindicatelor și 
patronatelor în situația existenței unor locuri disponibile, soluția aleasă fiind cea a 
consensului, repartizarea fiind făcută prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 
din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte. În cazul nerealizării 
consensului şi nici a majorităţii de vot, cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului 
plenului în funcţiune, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel 
naţional va primi de drept câte un al doilea loc în Plenul CES.  

 
Ca urmare a disfuncționalităților rămase nesoluționate, MMFPSPV și MCPDC au dat 

asigurări că vor continua demersurile de îmbunătățire a cadrului normativ prin promovarea 
unui Proiect de Lege pentru revizuirea de amploare a cadrului normativ, variantă ce va 
beneficia de o amplă consultare publică. 

 
Luând în considerare reglementarea procedurii de desemnare a reprezentanților 

sindicatelor, patronatelor și altor organizații ale societății civile într-o structură de dialog 
civic la nivel național, se impune introducerea unei proceduri de desemnare cu privire la 
reprezentarea României în cadrul principalei structuri de dialog civic de la nivel european, 
Comitetul Economic și Social European (CESE). Fondat pe baza Tratatelor de constituire ale 
Uniunii Europene - Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 13) și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (articolele 300-304), CESE este una din instituţiile 
fundamentale, funcția consultativă permițând membrilor săi să participe la procesul 
decizional al Uniunii Europene. 
 

Propunerea membrilor CESE este o atribuție a guvernelor Statelor Membre, exercitată 
de obicei de Prim-ministru4. Având în vedere prevederile art. 300 din Tratatul de la Lisabona, 
„mandatul membrilor Comitetului Economic şi Social şi ai Comitetului Regiunilor nu este 
imperativ. Aceştia îşi exercită funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al 
Uniunii”, fiind necesară realizarea unei proceduri de desemnare specifică, în conformitate cu 
tratatele institutive și modificatoare. 

 
Luând în considerare specificitatea altor organizații ale societății civile, practica 

europeană în ceea ce privește procedura de desemnare are în vedere diversitatea și 
varietatea organizațiilor, remarcându-se următoarele modele în care decizia finală de 
desemnare aparține: 

1) Șefilor de stat/guvern  
O procedură de numire în care șeful statului sau administrația centrală deține 

                                                 
4 Francois Staedelin Bursary Programme, The European Economic and Social Committee Appointment Procedures 

in the 27 EU Member States, 2007 
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principala responsabilitate; proceduri cu o poziție centrală pentru șefii de stat sau 
de guvern se găsesc în statele cu o puternică tradiție a centralismului.  
Țări: Franța, Grecia, Luxemburg 

2) Departamente/agenții  
O procedură de numire în cadrul căreia responsabilitatea revine unuia sau mai 
multor departamente guvernamentale; nu este responsabilitatea guvernului în 
ansamblu. 
Țări: Germania, Danemarca, Marea Britanie, Irlanda 

3) Guvernul și departamente specifice  
O procedură de numire cu elemente din primele două proceduri de numire: 
procedura implică atât guvernul cât și departamente individuale. Cu toate acestea, 
departamentele sunt implicate, fără nici o autoritate de luare a deciziilor. 
Țări: Italia, Spania 

 

2. Schimbări preconizate 
 Guvernul României își propune ca prin prezenta lege să îmbunătățească atât 
procedurile de desemnare a membrilor în Consiliul Economic și Social cât și modalitatea de 
funcționare a principalelor structuri ale acestui organism cu rol consultativ.  
 

1. Clarificarea scopului CES, în sensul includerii modificării structurii şi organizării 
Consiliului Economic şi Social astfel încât acesta să devină dintr-o structură 
tripartită de dialog social la nivel naţional, o structură de dialog civic, similară 
Comitetului Economic şi Social European. 

Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate 
juridică, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului civic tripartit la nivel naţional 
între organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile, în 
special din domeniile socio-economic, civic, profesional și cultural. 
 

2. Includerea unor principii clar determinate referitoare la procedura de desemnare 
a reprezentanților sindicatelor, patronatelor și organizațiilor societății civile în CES  

a) egalitatea reprezentării celor trei părți în componența  Consiliului Economic şi 
Social; 

b) autonomia părților în ceea ce privește desemnarea reprezentanților; 
c) similitudine între procedurile de desemnare a reprezentanților fiecăreia dintre 

părți în  Consiliul Economic şi Social, cu păstrarea specificității; 
d) reprezentarea domeniilor specifice Consiliului Economic şi Social; 
e) promovarea egalității de șanse între femei și bărbați; 
f) transparență în evaluarea dosarelor de candidatură. 

 
3. Detalierea procedurii de desemnare a reprezentanțior organizațiilor societății 

civile în CES 
Având în vedere lipsa unor criterii de desemnare a reprezentanților organizațiilor societății 
civile în legislația în baza cărora acestea se înființează, așa cum este cazul sindicatelor și 
patronatelor, prezentul act normativ include două seturi de criterii, respectiv generale și 
specifice. În ceea ce privește procedura de desemnare, actul normativ prevede transmiterea 
documentelor de candidatură către CES. Ulterior analizării respectării criteriilor generale, 
CES va transmite dosarele de candidatură Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog 
Civic. Lista celor 15 organizații selectate care îndeplinesc criteriile stabilite de lege, inclusiv 
principiul egalității de șanse între femei și bărbați, se va înainta secretariatului tehnic al 
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Consiliului Economic şi Social și se va publica pe site-ul instituției. 
 

4. Clarificarea procedurii de validare a noilor membri 
Validarea noilor membri ai CES se face individual, cu cel puţin 10 de zile înainte de expirarea 
mandatului CES, dar nu mai devreme de 30 de zile, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor 
legale de către secretarul general al CES, în termen de 10 zile de la data depunerii 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. 
 

5. Revizuirea atribuțiilor Plenului, Biroului executiv, Comisiilor permanente și 
temporare, precum și ale Secretariatului tehnic 

Astfel, Plenul CES va dezbate și va aproba raportul de activitate, va aproba planul de măsuri 
pentru noul an și va transmite opinii Guvernului sau după caz, Parlamentului cu privire la 
necesitatea unei intervenții legislative și/sau formularea de politici publice. 
 
Referitor la atribuțiile Biroului executiv, se clarifică atribuțiile Președintelui CES care 
exercită pe lângă atribuțiile ce derivă din calitatea de membru CES, respectiv președinte, și 
atribuții de conducere executivă a instituției, similare cu cele ale  conducătorilor de 
instituții sau autorități publice.  
 
Raportat la activitatea comisiilor permanente, acestea vor analiza proiectele de acte 
normative înaintate de iniţiatori şi vor elabora proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii 
Plenului Consiliului Economic şi Social. 
 
Referitor la atribuțiile Secretariatului tehnic, acesta va fi condus de un Secretar general, 
înalt funcționar public și va avea prerogative inclusiv în analizarea dosarelor de candidatură 
ale reprezentanților organizațiilor societății civile în CES. 
 
De asemenea, se clarifică statutul juridic al angajaților CES, aceștia fiind funcționari publici 
sau personal contractual, în funcție de atribuțiile de serviciu. 
 

6. Includerea unor prevederi clare referitoare la procedura de desemnare a 
reprezentanților sindicatelor, patronatelor și organizațiilor societății civile în CES  

Având în vedere lipsa unor prevederi clare privind procedura de desemnare, textul 
proiectului de act normativ prevede că desemnarea reprezentanților în Comitetul Economic 
și Social European este distinctă de procedura de desemnare a membrilor în Consiliul 
Economic și Social. Aceasta se realizează cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea 
mandatului membrilor în funcție. Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (în 
cazul altor organizații ale societății civile), respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice (în cazul sindicatelor și patronatelor) realizează selecția 
candidaturilor, urmând a le înainta Prim-Ministrului României.  
 
Prim-Ministrul selectează reprezentanții sindicatelor, patronatelor și altor organizații ale 
societății civile, cu respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și 
înaintează propunerile Consiliului Uniunii Europene în vederea numirii în Comitetul Economic 
și Social European. 
 

7. Detalierea procedurii de desemnare a reprezentanților altor organizații ale 
societății civile  în Comitetul Economic şi Social European 

Luând în considerare specificitatea altor organizații ale societății civile și practica celor 27 
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de State Membre reprezentate în Comitetul Economic și Social European, procedura de 
desemnare include analizarea unor criterii generale si specifice de către Ministerul pentru 
Consultare Publică și Dialog Civic. Lista candidaților care îndeplinesc criteriile stabilite de 
prezenta lege, în ordinea punctajului acordat, se înaintează Prim-Ministrului României.   
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 

  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 
 Îmbunătățirea funcționării principalului organism cu rol consultativ prevăzut în 
Constituția României, va conduce la întărirea cadrului în care se realizează consultarea 
societății pe marginea actelor normative promovate de către Guvern și Parlament. 

4. Impactul asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Nu e cazul 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 
4 ani 

Media pe 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din acesta: 
    i) impozit pe profit  
    ii) impozit pe venit 
 b) bugete locale:  
    i) impozit pe profit 
 c) bugetul asigurărilor sociale de stat 
    i) contribuţii de asigurări 

   

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 0 3.379.200 4,224,000 RON 
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plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din acesta: 
     i) cheltuieli de personal 
     ii) bunuri şi servicii 
 b) bugete locale: 
     i) cheltuieli de personal 
     ii) bunuri şi servicii  
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
     i) cheltuieli de personal  
    ii) bunuri şi servicii 

RON 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
 a) buget de stat 
 b) bugete locale 

   

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

   

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

   

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

   

6. Alte informaţii: Analiza impactul bugetar a avut în vedere alocarea de la bugetul de stat, 
prin legile bugetare anuale, a fondurilor aferente cheltuielilor generate de plata 
transportului și cazării pe timpul ședințelor pentru 22 de membri (jumătate din totalul 
membrilor Consiliului Economic și Social), ce nu au domiciliul în București. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 
  

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 
Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie și alte documente  
Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii 
Nu este cazul.  

5. Alte acte normative și/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
Nu este cazul. 

7. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 
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Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare și alte organisme implicate 
  
În vederea fundamentării situației curente și a modalității de intervenție la nivel normativ, 
MCPDC a organizat în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 întâlniri periodice cu reprezentanții 
organizațiilor societății civile desemnați în Consiliul Economic și Social, încă din prima etapă 
a ciclului de politici publice, fiind supusă atenției factorilor direct implicați oportunitatea 
modificării cadrului normativ.  
 
Perioada de preconsultare a fost organizată înainte de aplicarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, urmând ca proiectul de 
act normativ co-inițiat de MMFPSPV și MCPDC să urmeze procedura prevăzută de lege.  

 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum și a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 
 
Procedura de consultare va fi deschisă tuturor organizațiilor interesate de prezentul act 
normativ, proiectul urmând a fi încărcat pe site-urile celor doi co-inițiatori. 

 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia 
în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
  
În cadrul procesului de elaborare a proiectului de act normativ vor fi consultate și structurile 
asociative ale autorităților administrației publice locale.  

 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ - este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - nu este cazul 
c) Consiliul Economic şi Social – este necesar avizul Consiliului Economic și Social 
d) Consiliul Concurenţei - nu este cazul 
e) Curtea de Conturi - nu este cazul 

 6. Alte informaţii 
            Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

și implementarea proiectului de act normativ 

 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
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Au fost respctate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
proiectul a fost afișat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și pe site-ul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic la 
data de 17.10.2016. 

 

 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătăţii și 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 3. Alte informaţii 

            Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a  
Măsuri de implementare 

 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale și/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 
 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 2. Alte informații 
          Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
 
 
Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de lege pe care îl 

supunem Parlamentului spre adoptare. 
 
 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Dragoş Nicolae PÎSLARU 
 

 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI DIALOG CIVIC 

 
Victoria-Violeta ALEXANDRU 

 
 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-familiei-protectiei-sociale-i-persoanelor-varstnice#null
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CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI 
 

Paul GHEORGHIU 
 

  
 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE  
 

Anca Dana DRAGU 
 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 


