
PROIECT de LEGE  

privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social  

și desemnarea reprezentanților României în  

Comitetul Economic și Social European 

 

Capitolul I  

Dispoziţii generale 

Articolul 1 

(1) Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului 

României în domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege. 

(2) 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 domeniile definite de prezenta lege. 

(3) Sediul Consiliului Economic şi Social este situat în municipiul Bucureşti. 

 

Articolul 2 

Principiile de desemnare a reprezentanților în Consiliul Economic şi Social sunt:  

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

(2) autonomia părților în ceea ce privește desemnarea reprezentanților; 

(3) similitudine între procedurile de desemnare a reprezentanților fiecăreia dintre părți în  

Consiliul Economic şi Social, cu păstrarea specificității; 

(4) reprezentarea domeniilor specifice Consiliului Economic şi Social; 

(5) promovarea egalității de gen; 

(6) transparență în evaluarea tuturor proceselor specifice activității, inclusiv a dosarelor de 

candidatură. 

 

Articolul 3 

(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative 

iniţiate de Guvern sau asupra propunerilor legislative ale deputaţilor și senatorilor. 

Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. 

(2) Domeniile de competență ale Consiliului Economic şi Social sunt: 

a) economie; 

b) finanțe și fiscalitate; 

c) transport și infrastructură; 

d) industrii și servicii; 



e) agricultură și dezvoltare rurală;  

f) protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; 

g) administrație publică; 

h) relaţii de muncă, protecţie socială, economie socială și politici salariale; 

i) drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale și egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi; 

j) civic; 

k) sănătate și familie; 

l) educaţie, tineret, cercetare, cultură şi sport. 

(3) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice instituție 

publică ori de organizaţiile patronale sau sindicale, precum şi de alte organizații ale 

societății civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori evenimente economico-sociale de 

interes naţional. 

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), Consiliul Economic şi Social emite opinii şi recomandări 

pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori 

altor organizații ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu . 

 

Articolul 4 

Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, 

precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

 

Capitolul II  

Atribuţiile Consiliului Economic şi Social 

Articolul 5 

Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii: 

(1) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art.3, alin. 

(2) iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor; 

(2) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi 

studii privind realităţile economice şi sociale și evoluțiile acestora, în domeniul de activitate 

al Consiliului Economic şi Social; 

(3) semnalează Guvernului și, după caz, Parlamentului existența unor fenomene economice şi 

sociale care necesită elaborarea sau modificarea de acte normative și/sau formularea de 

politici publice; 

(4) stabilește relaţii de colaborare cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din 

domeniile social şi economic; 

(5) analizează şi propune măsuri pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la 

care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele 

internaţionale de specialitate, în domeniul propriu de activitate. 

 



Articolul 6 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), Consiliul Economic şi Social are 

obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său 

consultativ, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, de la primirea solicitării.  

(2) Iniţiatorii actelor normative participă, la invitația Plenului Consiliului Economic și 

Social sau a comisiilor permanente la dezbaterea proiectelor de acte normative supuse 

avizului.  

(3) Secretariatul tehnic va comunica inițiatorilor invitația împreună cu ordinea de zi a 

Plenului sau, după caz, a comisiilor permanente, cu cel puțin 24 de ore înaintea 

ședinței. 

 

Articolul 7 

(1) Avizele favorabile nu se motivează. 

(2) Avizele cu observaţii şi propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei observații 

sau propuneri. 

(3) Avizele nefavorabile vor fi obligatoriu motivate.  

(4) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul 

membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi. 

(5) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(4), se 

transmit iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor exprimate în Plenul Consiliului 

Economic şi Social. 

(6) Avizele și punctele de vedere se transmit inițiatorilor, în scris, sub semnătura 

președintelui Consiliului Economic și Social și însoțesc în mod obligatoriu proiectul de 

act normativ, până la adoptare. 

(7) Necomunicarea avizului în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) dă dreptul iniţiatorului 

să adopte, fără avizul Consiliului Economic şi Social, proiectul de act normativ supus 

avizării, cu menţionarea acestei situaţii. 

 

Capitolul III  

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 

Secţiunea 1  

Structura Consiliului Economic şi Social 

 

Articolul 8 

(1) Membrii Consiliului Economic şi Social își desfășoară activitatea în plen și în comisii 

permanente și temporare. 

(2) În cadrul Consiliului Economic şi Social funcționează:  



a) plenul Consiliului Economic şi Social; 

b) biroul executiv, format din președinte și 2 vicepreședinți; 

c) comisiile permanente și, după caz, temporare; 

d) secretariatul tehnic condus de un secretar general. 

 

Secţiunea a 2-a  

Plenul Consiliului Economic şi Social 

 

Articolul 9 

(1) Consiliul Economic și Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri care formează 

plenul Consiliului Economic şi Social. 

(2) Desemnarea membrilor Consiliului Economic şi Social se face de către cele trei părți, după 

cum urmează:  

a) 15 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, 

constituind partea patronală; 

b) 15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, 

constituind partea sindicală; 

c) 15 membri, reprezentând alte organizații ale societăţii civile. 

(3) Procedura de desemnare a membrilor începe cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea 

mandatului membrilor în funcție. 

(4) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept 

câte un loc în Consiliul 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 2/3 din numărul 

total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.  

(5) În lipsa unui loc vacant, o nouă confederaţie patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca 

reprezentativă la nivel naţional, va ocupa un loc vacantat de confederaţia patronală, 

respectiv sindicală, care deţine cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, se procedează 

la tragere la sorţi între confederaţiile patronale, respectiv sindicale, care deţin cel puţin 

două locuri în Consiliul Economic şi Social. Procedura se stabileşte prin regulamentul propriu 

de organizare şi funcţionare astfel încât între data cererii depuse de confederaţia nou-

recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional şi data validării membrului propus de 

confederaţie să nu treacă mai mult de 30 de zile. 

(6) Pentru a putea desemna reprezentanți în Consiliul Economic şi Social, organizațiile 

prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele criterii: 

a) să fie persoane juridice fără scop lucrativ înregistrate în România în condițiile legii, 

domeniile de activitate prevăzute în statut să fie în strânsă legătură cu domeniile 

de competență ale Consiliului Economic și Social; 

b) scopul, obiectivele și activitățile să fie independente față de instituții publice, 

partide politice, ideologii, doctrine și religii; 

c) să nu condiționeze participarea beneficiarilor la acțiunile organizației de 

apartenența acestora la anumite ideologii, doctrine, religii sau alte organizații; 

d) membrii să nu reprezinte interesele sindicatelor și patronatelor; 



e) instituțiile publice și partidele politice să nu aibă reprezentanți în organele de 

conducere ale organizațiilor; 

f) să dispună de organe de decizie distincte de cele de execuție; 

g) să fi desfășurat activitate neîntreruptă anterior depunerii candidaturii timp de cel 

puțin 3 ani și să fi făcut publice rapoarte de activitate anuale, precum și rapoarte 

financiare; 

h) să nu desfășoare activități exclusiv în interesul membrilor săi; 

i) să fie susținută de cel puțin 20 de organizații ale societății civile, altele decât 

organizațiile sindicale sau patronale, dintre care cel puțin 10 din domeniul de 

activitate principal; 

j) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat; 

k) să fi realizat cel puțin trei studii/analize/cercetări sau proiecte, în funcție de 

specificul organizației, în domeniile de competență ale Consiliului Economic şi 

Social; 

l) să demonstreze capacitate de implicare în formularea politicilor publice în 

domeniile lor de activitate; 

m) să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură. 

(7) În cazul organizațiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), dovada îndeplinirii criteriilor se face prin 

depunerea în termen de 15 zile de la demararea procedurii de desemnare a membrilor în 

Consiliul Economic și Social a următoarelor documente: 

a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor şi, după caz, 

dovada înregistrării modificărilor statutului sau a componenței organelor de conducere; 

b) copie de pe ultima formă a statutului; 

c) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al organizației, prin care se 

atestă că organizația: nu condiționează participarea beneficiarilor la acțiunile 

organizației de apartenența acestora la anumite ideologii, doctrine, religii sau alte 

organizații; nu desfășoară activități exclusiv în interesul propriilor membri; nu practică 

și nu promovează discurs discriminatoriu bazat pe ură;  

d) copii ale ultimelor trei rapoarte anuale de activitate ale organizației prevăzute la alin. 

(6), lit. g), din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (6) lit. k) și lit. 

l); 

e) copii ale ultimelor trei rapoarte anuale financiare ale organizației, prevăzute la alin. 

(6) lit.(g); 

f) certificat de cazier fiscal; 

g) scrisori de susținere din partea unui număr minim de 20 de organizații ale societății 

civile, altele decât organizațiile sindicale sau patronale, dintre care cel puțin 10 din 

domeniul de activitate principal; 

(8) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (6) lit. a)-j) se realizează de către 

secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social. Lista organizațiilor candidate, care 

îndeplinesc criteriile stabilite de lege, se publică pe site-ul Consiliului Economic și Social în 

ziua următoare termenului de depunere a documentelor de candidatură și se înaintează 

Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic cu modificările și completările 

ulterioare în termen de 10 zile de la depunerea documentelor de candidatură. 



(9) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (6) lit. k)-m) se realizează de către 

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, care demarează o procedură 

transparentă de selecție, cu o largă consultare a altor organizații ale societății civile, 

realizată în conformitate cu un Ordin de Ministru emis de către Ministrul 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 înaintează 

secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social și se publică pe site-ul instituției în 

termen de 10 zile de la primirea documentelor de candidatură. 

(10) Fiecare dintre organizațiile prevăzute la alin. (2) lit. c), a căror candidatură respectă 

criteriile de la alin. (6) are de drept câte un loc în Consiliul 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, cu majoritate de două treimi 

din numărul total al organizaţiilor.  

(11) Contestarea procedurii de desemnare a organizațiilor prevăzute la alin. (2) lit. c) se 

soluționează de o comisie alcătuită din 3 reprezentanți ai Ministerului pentru Consultare 

Publică și Dialog Civic. 

 

Articolul 10 

(1) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute privind 

desemnarea reprezentanților în Consiliul Economic și Social, cu cel puţin 15 zile înainte de 

încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părți, fiecare organizație 

primeşte de drept câte un al doilea loc în Consiliul Economic şi Social. Repartizarea 

celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.     

(2) Procedura în caz de balotaj se stabileşte prin Regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare. 

 

Articolul 11 

(1) Fiecare organizaţie care deţine unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic şi Social, 

desemnează persoana ori, după caz,  persoanele care urmează să o reprezinte în 

Consiliul Economic şi Social. 

(2) Organizația poate nominaliza un anumit reprezentant pentru cel mult două mandate. 

 

Articolul 12 

(1) Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care 

îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) sunt desemnate în scris de către organizaţiile reprezentate în Consiliul Economic şi 

Social; 

b) au capacitate deplină de exerciţiu; 

c) nu au antecedente penale; 

d) nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

(2) Dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (1) se face prin: 



a) Scrisoare de desemnare din partea organizației reprezentate în Consiliul Economic 

şi Social; 

b) Cazier judiciar; 

c) Declarație pe proprie răspundere, în sensul că au avut/nu au avut calitatea de 

lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, redactată conform Anexei 1 a 

O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008. 

(3) În cazul altor organizații ale societății civile, documentele privind îndeplinirea criteriilor de 

către persoana desemnată pentru calitatea de membru se depun concomitent cu 

documentele privind îndeplinirea criteriilor de către organizația desemnată în Consiliul 

Economic și Social. 

 

Articolul 13 

(1) Mandatul de membru al Consiliului Economic şi Social este de 4 ani și încetează de drept la 

împlinirea acestui termen. 

(2) Durata mandatului se calculează de la data la care Consiliul Economic şi Social este legal 

constituit. 

 

Articolul 14 

(1) Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea mandatului Consiliului Economic şi 

Social aflat în funcție, secretarul general convoacă prima ședință a Plenului pentru 

validarea membrilor. 

(2) Secretarul general, prin secretariatul tehnic, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la 

art. 12, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor care atestă 

îndeplinirea acestora și înaintează plenului Consiliului Economic şi Social un referat care 

conține concluziile verificărilor efectuate.  

(3) La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 12, fiecare 

reprezentant depune și o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă obligația de 

a informa Consiliul Economic şi Social cu privire la modificările survenite ulterior validării 

sale ca membru, atât în ceea ce îl privește, cât și în ceea ce privește organizația care l-a 

desemnat și care au drept consecință nerespectarea vreuneia dintre condițiile prevăzute la 

art. 5 și art. 9, alin. (3). 

(4) În cazul în care se constată că o persoană propusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la 

art. 12, organizaţia care l-a desemnat are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a completa 

documentele persoanei propuse sau pentru face o altă propunere. Procedura poate fi 

reluată o singură dată. 

(5) Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației pentru validarea 

reprezentării în Consiliul Economic şi Social a unei organizații, procesul de validare nu a 

fost finalizat din culpa organizației, aceasta pierde dreptul de a fi reprezentată în Consiliul 

Economic şi Social. 

(6) Secretarul general poate relua procedura de convocare o singură dată, cu cel puțin 5 zile 

înainte de expirarea mandatului plenului în funcție.  



(7) Dacă după două convocări succesive noul plen nu s-a constituit, secretariatul tehnic 

redactează un proces verbal, semnat de către președintele în funcție și secretarul general 

și se reia procesul de desemnare a membrilor. 

 

Articolul 15 

(1) Consiliul Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin 24 de 

membri, cel puţin 8 membri de fiecare parte. 

(2) Şedinţa noului Consiliu Economic şi Social se convoacă de către secretarul general, în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la constituire, dar nu înainte de expirarea 

mandatului vechiului Consiliu Economic şi Social. 

(3) Până la alegerea biroului executiv, lucrările plenului sunt conduse de cel mai în vârstă 

membru prezent, în calitate de decan de vârstă. 

 

Articolul 16 

(1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează de drept la data:  

a) expirării duratei mandatului; 

b) decesului; 

c) demisiei; 

d) rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești prin care s-a dispus interzicerea 

dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o 

activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii; 

e) survenirii neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art.12; 

f) pierderii calităţii de confederaţie reprezentativă la nivel național de către 

confederaţia patronală sau sindicală care l-a numit, sau retragerea a jumătate plus 

unu din numărul scrisorilor de sprijin în cazul organizațiilor prevăzute la art. 9, alin. 

(2) lit. c); 

g) revocării, de către organizația care l-a numit, pentru motive temeinice, respectiv la 

data la care organizația care l-a desemnat își încetează activitatea; 

h) rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat existența 

calității de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform 

prevederilor legale; 

i) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești care menține o decizie a Agenției 

Naționale de Integritate;  

j) constatării absenței nemotivate de la 3 ședințe consecutive ale Plenului fără a fi 

prezentat un motiv temeinic; 

k) imposibilității definitive de exercitare a mandatului pe o perioadă de 60 de zile 

consecutive; 

l) în situația nedepunerii declarației privind survenirea unor schimbări la nivelul 

respectării criteriilor prevăzute la art. 9 și art. 12.  

(2) Plenul ia act de încetarea de drept a calității de membru, în baza unui referat întocmit de 

către secretarul general. Dacă această constatare nu are loc în termen de 10 zile de la 



intervenirea situației care cauzează încetarea, orice persoană interesată se poate adresa 

instanței de judecată competentă. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), organizaţia urmează să facă o altă propunere, în termen 

de 10 zile de la constatarea încetării calității de membru al Consiliului Economic şi Social 

al fostului reprezentant. Numirea unor noi membri pe locurile devenite vacante se face 

potrivit procedurii prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3). 

(4) Noii membri sunt numiţi pe durata mandatului rămas. 

 

Articolul 17 

(1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, 

la convocarea preşedintelui. 

(2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin 

unei treimi din numărul membrilor. 

 

Articolul 18 

(1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri, cu cel puțin 5 

membri de fiecare parte. În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, se 

convoacă o nouă ședință.  

(2) Distanța între două convocări succesive nu poate fi mai mică de 24 de ore. 

(3) Dacă nu este îndeplinită condiția de cvorum de cinci ori consecutiv, plenul se consideră 

dizolvat de drept și se reia procedura de desemnare. 

(4) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor stabilite de Biroul 

executiv. 

(5) Dezbaterile plenului se consemnează într-un proces verbal întocmit de secretariatul tehnic, 

prin grija secretarului general, care va fi încărcat pe site-ul instituției, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data întocmirii. 

(6) Procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Economic şi Social se va aproba prin 

Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 

 

Articolul 19 

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii 

principale:  

(1) avizează proiecte de acte normative; 

(2) alege dintre membrii săi, la propunerea părţilor, membrii biroului executiv dintre membrii 

Consiliului Economic și Social, propuşi câte unul de fiecare parte, cu o majoritate de trei 

pătrimi din numărul total al membrilor, cu respectarea principiului egalității de șanse între 

femei și bărbați;  

(3) în caz de vacantare a funcției de președinte, Plenul desemnează unul dintre vicepreședinți 

pentru a prelua în continuare atribuțiile de președinte până la numirea, în condițiile legii, 

a unui nou președinte; 



(4) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

(5) stabileşte componenţa comisiilor permanente și, după caz, temporare; 

(6) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind 

execuţia bugetară; 

(7) dezbate şi adoptă propunerile de avize și puncte de vedere elaborate de comisiile de 

specialitate; 

(8) aprobă planul de activitate pentru noul an; 

(9) dezbate și aprobă raportul de activitate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) al 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

(10) transmite opinii Guvernului sau după caz, Parlamentului cu privire la necesitatea unei 

inițiative legislative și/sau formularea de politici publice. 

 

Articolul 20 

(1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 19 alin. (2)–(10), Plenul Consiliului 

Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor. 

(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate 

de trei pătrimi din numărul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social prezenţi. 

 

Articolul 21 

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului Economic și Social au următoarele drepturi și 

obligații: 

a) Beneficiază de suport din partea colaboratorilor externi în exercitarea mandatului lor; 

b) Beneficiază de indemnizația lunară, în condițiile art. 31 alin. (2) ; 

c) Beneficiază de plata transportului și cazării pe timpul ședințelor, pentru membrii 

Consiliului Economic şi Social ce nu au domiciliul în București; 

d) Au obligația să participe la lucrările Plenului și comisiilor permanente; 

e) Să notifice secretariatul tehnic cu privire la orice modificare survenită cu privire la 

îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute la art. 9, alin.(6)  și art. 12 alin.(1); 

f) Să elaboreze rapoarte anuale de activitate, pe care le transmit spre publicare, prin grija  

secretariatului tehnic, pe pagina de internet a  Consiliului  Economic și Social până la 

data de 31 aprilie; 

 

Articolul 22 

Funcția de membru al Consiliului Economic și Social este incompatibilă cu cea de membru al 

guvernului, al parlamentului, funcționar public, personal contractual al Consiliului Economic și 

Social, prefect, subprefect precum și cu cea de consilier județean/local. 

Secţiunea a 3-a 

Biroul executiv 



Articolul 23 

(1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte și 2 

vicepreşedinţi, aleși  pentru un mandat de 4 ani, desemnaţi conform prevederilor art. 19 

alin. (2).  

(2) Biroul executiv asigură conducerea Consiliului Economic şi Social în intervalul dintre 

şedinţele plenului, cu sprijinul tehnic al secretarului general. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale biroul executiv adoptă decizii prin consensul membrilor. 

În cazul în care nu se realizează consensul, deciziile se adoptă prin vot, cu o majoritate 

de două treimi din numărul membrilor biroului executiv. 

(4) Modul de lucru al biroului executiv este stabilit prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Economic şi Social. 

(5) Mandatul Biroului executiv al Consiliului Economic şi Social încetează de drept la data  

încetării mandatului Consiliului Economic și Social şi/sau în condiţiile prevăzute la art. 

16 alin. (1). 

 

Secţiunea a 4-a  

Preşedintele şi vicepreşedinţii 

Articolul 24 

 

(1) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie, pentru o perioadă de 4 ani, de o 

persoană desemnată de fiecare parte reprezentată, pe durata mandatului biroului 

executiv. Ordinea de rotație se stabilește prin Regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare. 

(2) Președintele poate fi revocat înainte de terminarea mandatului, pentru motive 

temeinice, la propunerea părții din rândul căreia provine, prin decizia a jumătate plus 

unu din numărul membrilor Consiliului Economic și Social. 

(3) Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face la propunerea părții care a făcut 

propunerea inițială, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului. 

(4) Președintele și vicepreședinții primesc pentru activitatea derulată în cadrul Consiliului 

Economic și Social o indemnizație. 

(5) Funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social este asimilată din punctul de 

vedere al indemnizării celei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte celei de secretar 

de stat. 

(6) Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) conduce lucrările plenului; 

b) reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a 

celorlalte instituții/autorități publice, străine şi internaţionale precum şi în 

relaţiile cu terţii, în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic 

şi Social; 

c) este ordonator principal de credite; 

d) semnează actele Consiliului Economic şi Social; 



e) angajează, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social; 

f) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului; 

g) angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Economic şi Social ca 

persoană juridică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor 

legislative, judiciare şi administrative, în baza unui mandat aprobat de Plenul 

Consiliului Economic şi Social; 

h) exercită prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului 

Economic şi Social; 

(7) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a 

Consiliului Economic şi Social revine unuia dintre vicepreședinți desemnat de 

președinte. 

(8) În caz de vacantare a funcției de președinte, vicepreședintele desemnat conform art. 

19 alin. (3) preia atribuția de ordonator de credite. 

 

Articolul 25 

Vicepreședinții Consiliului Economic şi Social exercită  următoarele atribuţii: 

(1) Un vicepreședinte coordonează, sub autoritatea președintelui, activitatea Consiliului 

Economic și Social din domeniul economic, iar celălalt vicepreședinte  coordonează 

activitatea din domeniul social; 

(2) Prezintă plenului, împreună cu președintele raportul anual; 

(3) Orice alte atribuții stabilite de Plenul Consiliului Economic și Social și/sau  de către 

președinte, din domeniul de activitate prevăzut la alin. (1). 

 

Secţiunea a 5-a  

Comisiile permanente și temporare 

Articolul 26 

(1) În cadrul Consiliului Economic și Social sunt constituite comisii permanente. 

(2) Comisiile permanente sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează 

problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite.   

(3) Comisiile permanente sunt următoarele: 

a) Comisia pentru economie, finanţe, bănci; 

b) Comisia pentru transporturi, energie, infrastructură și societate 

informațională; 

c) Comisia pentru agricultură, dezvoltare durabilă și mediu; 

d) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; 

e) Comisia pentru muncă, protecţie socială, egalitatea de şanse și sănătate; 

f) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret, sport; 

g) Comisia pentru drepturile omului, cultură, culte și problemele minorităţilor 

naţionale. 

 



(4) În cadrul comisiilor permanente sunt analizate proiectele de acte normative înaintate 

de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului 

Consiliului Economic şi Social.  

(5) Membrii comisiilor nu pot participa la elaborarea propunerilor de avize în situațiile în 

care se află în conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 301 Cod Penal. 

(6) Comisiile permanente sunt conduse de un preşedinte. Preşedintele de comisie este 

ales prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare 

şi funcţionare.  

(7) Preşedintele comisiei permanente stabileşte programul de lucru şi ordinea de zi a 

ședințelor pe care le propune aprobării prin vot membrilor comisiei. 

(8) Fiecare comisie permanentă poate desemna un raportor, altul decât președintele, care 

în urma deciziei comisiei prezintă Plenului proiectul de aviz asupra unui proiect de act 

normativ aflat pe ordinea de zi a ședinței comisiei.  

(9) Membrii Consiliului Economic și Social pot folosi expertiza altor colaboratori externi pe 

care îi pot invita la ședințele comisiilor. 

(10) Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileşte prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social. 

 

Articolul 27 

(1) Plenul Consiliului Economic și Social poate decide constituirea unor comisii temporare, 

care își vor desfășura activitatea pe o perioadă de timp determinată pentru 

soluţionarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate. 

(2) La lucrările comisiilor temporare  pot participa și  membri din comisiile permanente.  

(3) Comisiile temporare nu pot fi constituite în domeniile în care sunt înființate comisii 

permanente. 

 

Articolul 28 

(1) Numărul membrilor comisiilor permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi 

Social este de minim 5, repartizaţi conform acordului părţilor. 

(2) În limita numărului de minim 5 membri ai fiecărei comisii, părţile vor desemna ca 

membri în comisii reprezentanți cu expertiză în domeniul de activitate al acesteia. 

Procedura de numire a experţilor se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Economic şi Social. 

(3) Membrii comisiilor nu pot fi înlocuiți de persoane care nu sunt membri ai Consiliului 

Economic și Social. 

(4) Un membru face parte, în mod obligatoriu, din cel puțin o comisie permanentă. 

(5) Participarea la lucrările comisiilor este obligatorie. 

(6) La lucrările comisiilor permanente pot participa și înlocuitori împuterniciți din cadrul 

altor comisii permanente, la nu mai mult de trei ședințe consecutiv, cu posibilitatea 

de a vota.  



(7) La lucrările comisiilor temporare pot participa și înlocuitori împuterniciți din cadrul 

altor comisii permanente, la nu mai mult de o ședință, cu posibilitatea de a vota.  

(8) Un membru poate fi înlocuitor în cadrul unei singure comisii permanente sau 

temporare. 

 

Secţiunea a 6-a  

Secretariatul tehnic 

Articolul 29 

(1) În organizarea Consiliului Economic și Social funcţionează un secretariat tehnic, 

condus de un secretar general, înalt funcționar public, numit şi eliberat din funcţie 

prin decizie a prim-ministrului, la propunerea președintelui Consiliului Economic și 

Social, în condițiile legii.   

(2) Secretarul general exercită, în principal, următoarele atribuții: 

a) conduce activitatea secretariatului tehnic; 

b) analizează și înaintează plenului situația îndeplinirii condițiilor de către 

organizațiile candidate conform art. 5 și art. 9 alin. (2) și orice modificări 

survenite la nivelul respectării criteriilor de desemnare de către organizația 

care a desemnat membrul sau de către membru; 

c) centralizează și înaintează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității declarațiile prevăzute la art. 12, alin. (2) lit. c), în termen de 15 

zile de la validarea membrilor; 

d) convoacă ședința de continuare a noului plen; 

e) participă, de drept, la ședințele plenului; 

f) coordonează și răspunde pentru întocmirea proceselor verbale ale ședințelor 

de plen, consemnând luările de cuvânt și punctele de vedere exprimate, după 

caz; 

g) înaintează spre semnare președintelui, procesul verbal al ședinței de plen; 

h) trimite avizele și, după caz, punctele de vedere, inițiatorilor proiectelor de 

acte normative; 

i) îndeplinește atribuțiile corespunzătoare secretarilor generali din cadrul 

ministerelor stabilite prin Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) În cadrul Secretariatului tehnic își desfășoară activitatea personal din categoriile  

funcționari publici și personal contractual, în condițiile legii. 

(4) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și 

Social se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, corespunzător fiecărei categorii de personal.  

(5) Personalul din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social este 

asimilat din punct de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al 

ministerelor. 



(6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Economic și Social elaborează şi 

adoptă Regulamentul de organizare și funcţionare şi constituie aparatul propriu, a 

cărui încadrare pe funcţii va fi stabilită prin regulament. 

(7) Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, cuprinzând funcționari publici şi alte 

categorii de personal, se stabilește prin Regulament adoptat de plenul Consiliului 

Economic și Social, cu respectarea reglementărilor privind funcţia publică şi personalul 

contractual, precum și a reglementărilor privind salarizarea personalului din sectorul 

bugetar. 

 

Capitolul IV.  

Desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European 

Articolul 30 

(1) Desemnarea membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum 

urmează: 

a) 5 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 

b) 5 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; 

c) 5 membri, reprezentând alte organizații ale societăţii civile. 

(2) Procedura de desemnare a membrilor se realizează cu cel puțin 60 de zile înainte de 

expirarea mandatului membrilor în funcție.  

(3) Reprezentanții organizațiilor prevăzute la alin (1) lit. a) și b), sunt desemnați prin 

consens de către confederaţiile sindicale și patronale reprezentative la nivel naţional 

sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu.  

(4) Reprezentanţii organizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. (c) sunt desemnați de către 

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, în urma unei proceduri de selecție. 

Participarea la procedura de selecție nu este condiționată de calitatea de membru în 

Consiliul Economic și Social.  

(5) În vederea desemnării membrilor în Comitetul Economic și Social European, părțile 

prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) depun o scrisoare de nominalizare la Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar partea prevăzută la alin (1) 

lit. c) depune la Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic în termen de 30 

de zile de la demararea procedurii de desemnare. 

(6) Persoanele desemnate prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) trebuie să îndeplinească 

criteriile de la art. 12 alin. (1). 

(7) Persoanele desemnate prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească cel puțin 

următoarele criterii:  

a) să respecte criteriile de la art. 9 alin. (6); 

b) să respecte criteriile de la art. 12 alin. (1); 

c) să fie membră în cel puțin o coaliție sau federație înregistrată pe teritoriul 

Uniunii Europene; 

d) reprezentantul organizației să cunoască cel puțin o limbă de circulație 

internațională. 



(8) În cazul organizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), verificarea îndeplinirii criteriilor 

prevăzute la alin. (7) se realizează de către Ministerul pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic. Lista organizațiilor candidate, care îndeplinesc criteriile stabilite de lege, 

se publică pe site-ul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Lista 

candidaților, care îndeplinesc criteriile stabilite de lege, în ordinea punctajului 

acordat, se înaintează Prim - Ministrului  în termen de 30 de zile de la depunerea 

documentelor de candidatură. 

(9) În urma verificării respectării condițiilor prevăzute la alin. (6),  Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice transmite propunerile de 

desemnare a reprezenților sindicatelor și patronatelor către Prim-Ministru în termen 

de maxim 30 de zile de la primirea propunerilor din partea părților;  

(10) Prim-Ministrul selectează membrii, 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. 

(11) În cazul vacantării unuia dintre mandate, organizația care a desemnat membrul va 

înainta Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau, 

după caz, Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic o nouă nominalizare, 

cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (6) și (7) în termen de 10 zile de la 

constatarea încetării mandatului de către Comitetul Economic și Social European. 

 

 

Capitolul V.  

Alte dispoziţii 

Articolul 31 

(1) Consiliul Economic şi Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat. 

Proiectul bugetului Consiliului Economic şi Social se aprobă de către Plenul Consiliului 

Economic şi Social. 

(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii plenului Consiliului Economic şi Social 

primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din cuantumul indemnizaţiei 

stabilite pentru preşedinte, proporțional cu prezența la ședințele plenului. 

(3) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se alocă de la 

bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor 

categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile curente şi cheltuielile de capital; 

b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Consiliului 

Economic şi Social; 

c) sumele necesare plății transportului și cazării pe timpul ședințelor pentru 

membrii Consiliului Economic şi Social ce nu au domiciliul în București; 

d) sumele necesare deplasării membrilor Consiliului Economic și Social în interesul 

serviciului, în ţară ori în străinătate, prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 



personalul din sectorul bugetar, în limita bugetului şi cu aprobarea președintelui 

Consiliului Economic şi Social; 

e) sumele necesare realizării analizelor şi studiilor prevăzute în atribuţiile 

Consiliului Economic şi Social la art.5 alin. (2); 

f) sumele necesare plăţii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social; 

g) plata cotizaţiilor anuale datorate organizaţiilor internaţionale la care Consiliul 

Economic şi Social este afiliat. 

(4) Consiliul Economic şi Social poate primi donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 

(5) Consiliul Economic şi Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea 

de fonduri nerambursabile. 

 

Articolul 32 

(1) Pentru fundamentarea propunerilor de avize și elaborarea unor studii în domeniul 

economico-social stabilite de către plen, comisiile permanente ale Consiliului 

Economic şi Social pot folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul 

superior, cercetători ştiinţifici, magistraţi sau alţi specialişti, în condiţiile legii. 

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileşte prin negociere 

directă, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmează să fie elaborată. 

 

Articolul 33 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 248 din 19 iulie 2013 

privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL V 

 Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Articolul 34 

Procedura de selecție a membrilor Consiliului Economic și Social prevăzută în prezenta 

lege se va aplica după expirarea mandatului membrilor în funcție. 

 

 

Articolul 35 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social, prevăzut la art. 4 va fi 

actualizat de către Plenul Consiliului Economic şi Social conform modificărilor şi 

completărilor aduse prin prezenta lege. 


