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Ordonanta de urgenta a Guvernului privind organizarea si functionarea Consiliului 
Economic si Social

În prezent, organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social este 
reglementata prin Legea nr. 62/2011, legea dialogului  ocial. Conform prevederilor 
legale din Consiliul Economic si Social fac parte reprezentanti ai confederatiilor 
sindicale si patronale reprezentative la nivel nationa   precum si reprezentanti ai 
societatii civile organizate.
Structura Consiliului Economic si Social reflecta modelul Comitetului Economic si 
Social European din care România face parte. Desi legea a intrat în vigoare în luna 
mai 2011 din motive procedurale nu au fost desemnati pâna la aceasta data 
reprezentantii societatii civile în Consil iul Economic  i Social.
De asemenea, în contextul modificarii structurii politice a Guvernului partea 
guvernamentala reprezentata în Consiliul Economic si Social nu mai poate fi 
înlocuita legal prin hotarâre de Guvern cum prevedea l gislatia anterioara. În acest 
context procedura de validare a membrilor Consiliului Economic  i Social nu mai 
poate fi îndeplinita în conditii legale, ceea ce a generat blocaje în activitatea de 
avizare a actelor normative în Consiliul Economic si Social.
De asemenea, data fiind preconizata retragere a reprezentantilor Guvernului din 
consiliul Economic si Social si înlocuirea acestora cu reprezentantii societatii civile, 
Consiliul Economic si Social îsi pierde calitatea de structura tripartita a dialogului 
social si se transforma în structura a dialogului civic. Pe cale de consecinta prezenta 
reglementarilor privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social în 
corpul Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social, nu se mai sustine.

Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara ?i nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia.

Prin prezenta ordonanta se propune reglementarea distincta a organizarii si 
functionarii Consiliului Economic si Social fiind abrogate prevederile 
corespunzatoare din Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social.
De asemenea, se prevede elaborarea unei proceduri pentru desemnarea 

N O T A D E F U N D A M E N T A R E

la Ordonanta de urgenta a Guvernului 
privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Sectiunea 1
Titlul actului normativ

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situatiei actuale

1^1

            2.Schimbari preconizate
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reprezentantilor societatii civile în Consiliul Economic si Social, aprobata prin ordin 
al ministrului muncii, famil iei si protectiei sociale, precum si desemnarea prin 
decizia Primului-ministru a reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si 
Social pâna la momentul înlocuirii acestora de reprezentantii societatii civile.
Pentru eliminarea unor confuzii de interpretare în procedura de desemnare a 
reprezentantilor organizatiilor sindicale si patronale în Consil iul Economic si Social 
este în mod explicit precizat în text faptul ca fiecar  organizatie sindicala sau 
patronala reprezentativa la nivel national are dreptul la un loc în Consiliul Economic 
si Social. 
Pentru eliminarea unor disfunctionalitati în procesul    avizare a actelor normative 
termenul legal de emitere a avizului a fost majorat de la 7 la 10 zile lucratoare.

Nu este cazul.

Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic.

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concuren?ial ?i domeniului 
ajutoarelor de stat.

Prezentul act normativ nu are impact imediat asupra mediului de afaceri. 

Adoptarea actului normativ va asigura buna functionare a Consiliului Economic si 
Social.

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurator.
Nu este cazul.

Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul 
curent

Urmatorii patru ani Media pe 
cinci an i 

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari 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

3.Alte informatii   

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al actului normativ

1. Impactul macroeconomic  
1^1 Impactul asupra mediului concuren?ial ?i domeniului ajutoarelor de stat       

2. Impactul asupra mediului de afaceri  

3. Impactul social  

4. Impactul asupra mediului  

5. Alte informatii 
Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)
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c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii 

a)Prezentul act normativ abroga art. 82 – 119 
din Legea nr. 61/2011 – legea dialogului 
social
b)Pentru implementarea dispozitiilor 
prezentul act normativ nu este necesara 
elaborarea altor acte normative.

Sectiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislatiei în vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
actului normativ
a) Acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii în vigoare a 
actului normativ
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Prezentul act normativ nu transpune ?i nici nu 
implementeaza un act comunitar. 

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Nu este cazul.

Au avut loc consultari cu reprezentanti ai confederatiilor sindicale si patronale 
reprezentative la nivel national.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social

Nu este cazul.

Nu este cazul

a) Consiliul Legislativ Consiliul Legislativ – Este necesar avizul

b) Acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate în vederea 
implementarii noilor dispozitii
2. Conformitatea actului normativ 
cu legislatia comunitara în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare
3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare
4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene de Justitie
Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numarul, data adoptarii si data 
publicarii

Gradul de 
conformitate (se 
conformeaza/nu se 
conformeaza)

Comentarii

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul
5. Alte acte normative si/ sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii actului normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organi   iile neguvernamentale, 
institute de cercetare si alte organisme implicate:

2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut  oc consultarea precum 
si a modului în care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul actului
normativ

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, în 
situatia în care actul normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, î  
conditiile Hotarârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administrati i publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative   
4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor interministeriale în 
conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente   
5. Informatii privind avizarea de catre:
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b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii

Avizul nu este necesar.

c) Consiliul Economic si Social Este necesar avizul
d) Consiliul Concurentei Avizul nu este necesar.
e) Curtea de Conturi a României Avizul nu este necesar.

Nu este cazul.

Actul normativ nu se refera la acest subiect.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Fata de cele prezentate, solicitam promovarea prezentei Ordonante de urgenta 

a Guvernului privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social.

Avizeaza:

6. Alte informatii 
Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea actului
normativ

1.Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii actului
normativ 
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementarii actului normativ, precum si efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice 

3. Alte informatii –
Sectiunea a 8-a

Masuri de implementare
1. Masurile de punere în aplicare a actului normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale si/sau locale - înfiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente. -
2. Alte informatii –

Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Mariana CÂMPEANU

Ministrul Delegat pentru Dialog Social

Liviu Marian POP

VICE PRIM-MINISTRU
Ministrul Finantelor Publice    Ministrul Justitiei
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   Florin GEORGESCU Titus CORLATEAN
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