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 Secretar general                                                                         2055/13.09.2012         

 Marin SULIMAN 

 

 

 

Procesul - verbal al şedinţei Plenului CES 

din data de 13.09.2012, ora 13.00   

 

 

În sala de şedinţă sunt prezenţi 12 membri ai Plenului. Dl  Fl. COSTACHE, în calitate  de 

preşedinte CES, constată că nu este îndeplinit cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 - Legea dialogului social (minim 24 de membri), 

fiind prezenţi astfel: 2 membru a părţii guvernamentale, 10 membri ai părţii patronale şi 0 

membri ai părţii sindicale. 

 

I. Membrii CES prezenţi:  

 

GUVERN: Ion GHIZDEANU (C.N.P.), Constantin ZORILĂ (S.G.G.). 

 

PATRONATE: Gabriel CEACALOPOL (Co.N.P.R.), Florian COSTACHE (P.N.R.), Florin 

JIANU (C.N.I.P.M.M.R.), Dragoş MIHALACHE (C.P.I.S.C.), Costel OLTEANU 

(U.N.P.C.P.R.), Ion PIŢURESCU (C.N.I.P.M.M.R.), Mircea Emanoil OROS (UGIR), Ştefan 

RĂDEANU (U.G.I.R.), Ion STĂNCIULESCU (C.N.P.R.), Matei Agathon DAN (UGIR). 

 

 

 

SINDICATE: - 
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II. Membrii CES absenţi: 

 

GUVERN: Marin ANTON (M.M.P.), Iulia Adriana Oana BADEA (M.Ed.C.T.S.), Karoly 

BORBELY (M.Ec.C.M.A.), Cristian Anton IRIMIE (M.S.), Eusebiu PISTRU (M.T.I), Claudiu 

Constantin STAFIE (M.Ec.C.M.A.), Barna TANCZOS (M.A.D.R.). 

 

PATRONATE: Ion ANGHEL (C.N.P.R.), Nicolae CHIRILĂ (C.P.I.S.C.), Constantin 

DUMITRU (CONPIROM), Gheorghe LEMNARU (U.N.P.R.), Constantin VASILESCU 

(U.G.I.R. 1903). 

  

SINDICATE: Ion ALBU (C.S.N. MERIDIAN), Marian ANGHEL (C.N.S.L.R.-FRĂŢIA), 

Iacob BACIU (C.S.D.R.), Adrian BÎREA (C.N.S.L.R.-FRĂŢIA), Nicolae CREŢU (C.S.D.R.), 

Marin GRUIA (C.N.S. Cartel ALFA), Radu MINEA (C.S.D.R.), Adolf  MUREŞAN (B.N.S.), 

Marius Ovidiu NISTOR (C.N.S.L.R.- FRĂŢIA), Romulus Preda NIŢĂ (C.N.S. Cartel ALFA), 

Alexandru POROŞNICU (B.N.S.), Doru PUIU (C.N.S. Cartel ALFA), Ion SAMOILĂ 

(C.N.S.L.R.-FRĂŢIA), Ştefan TEOROC (B.N.S.), Ramona VELEANU (C.N.S. Cartel ALFA). 

 

IV. Din partea Secretariatului tehnic: Marin SULIMAN – Secretar general, Silvia ARICIU – 

Şef Serviciul avizare, Elena DUŞMAN – Auditor intern, Mihai Tudor STROE – expert IT, 

Mircea HAMZA – Relaţii publice, Georgica MOGA – referent. 

 

 

Ordinea de zi propusă: 

 

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.09.2012 şi aprobarea deciziilor BEx 

2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 6.09.2012 (şedinţă fără cvorum) 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012 

5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui 

Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian 

MILUŢ 

6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES 

7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită 

desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru 

„Comunităţi defavorizate” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare 

Regională 
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8. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită 

desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru 

„Eficienţă energetică” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională 

9. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită 

desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru 

„Dezvoltare urbană” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională 

10. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită 

desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru 

„Infrastructură regională şi locală” din cadrul Comitetului Consultativ pentru 

Dezvoltare Regională 

11. Diverse 

 

 

Membrii CES primesc copii de pe următoarele documente: 

 Ordinea de zi a şedinţei Plenului C.E.S. din data de 13.09.2012, restul materialelor fiind 

transmise prin e-mail. 

 

Având în vedere că dl. Preşedinte F. Costache are o întrevedere cu dl. Florin GEORGESCU, 

Ministru al finanţelor publice, dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE conduce şedinţa Plenului 

până la sosirea dlui Preşedinte. 

  

Dl. D. MIHALACHE aduce la cunoştinţa membrilor Plen prezenţi faptul că, având în vedere că 

nu se îndeplineşte cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie statutară, membrii îşi pot exprima 

părerile, în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 62/2011, urmând ca acestea să fie 

consemnate ca puncte de vedere motivate ale membrilor prezenţi. 

 

În continuare dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE prezintă pct. 6 al ordinii de zi, cu 

menţiunea că aprobarea Raportului de audit nu este posibilă, ţinând seama de neântrunirea 

cvorumului necesar desfăşurării şedinţei. 

Dl I. GHIZDEANU reiterează rugămintea către Serviciul Juridic din cadrul Secretariatului 

tehnic, de a prezenta o notă cu privire la prevederile legale referitoare la structura CES care are 

în sarcină aprobarea sus menţionatului raport. 

 



 4 

În continuarea şedinţei dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE prezintă punctele 7,8,9 şi 10 din 

ordinea de zi privind nominalizarea membrilor Consiliului Economic şi Social în cadrul 

Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) comitetelor consultative/ 

grupurilor de lucru. 

 

În urma discuţiilor purtate de dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE, dl. Şt. RĂDEANU, dl. M. 

OROS şi dl. F. JIANU membrii Plenului prezenţi la şedinţă au convenit ca membrii Plenului 

care sunt interesaţi de un anumit grup de lucru, să-şi exprime interesul în această privinţă 

pentru a fi nominalizaţi, iar acolo unde vor rămâne locuri neocupate, să se procedeze la 

nominalizarea specialişti din cadrul confederaţiilor membre. 

 

Dl. M. OROS menţionează că domnia sa este interesat să facă parte din grupurile de lucru 

,,Eficienţă energetică” şi ,,Infrastructură regională şi locală”. 

Membrii Plenului prezenţi la şedinţă sunt de accord cu solicitarea dlui M. OROS de a face 

parte din aceste grupuri de lucru. 

 

Dl. G. CEACALOPOL propune ca persoana nominalizată din partea CES pentru a face parte 

din grupul de lucru ,,Dezvoltare urbană” să fie dl. Emil CEACALOPOL. 

Membrii Plenului prezenţi la şedinţă sunt de accord cu propunerea Dl. G. CEACALOPOL. 

 

Referitor la grupul de lucru ,,Mediul de afaceri”( inclusiv reabilitarea siturilor industriale 

poluate), s-a convenit ca Secretariatul tehnic CES să transmită o adresă către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin care să se menţioneze că dl. Vicepreşedinte  D. 

MIHALACHE îl înlocuieşte pe dl. Matei Agathon DAN. 

Pentru ocuparea locurilor rămase vacante, dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE, solicită 

Secretariatul tehnic şi conducerii CES să nominalizeze membrii ai comisiilor de specialitate. 

 

În continuare, la pct 11 DIVERSE, dl. Vicepreşedinte  D. MIHALACHE solicită membrilor 

prezenţi să prezinte, spre dezbatere, alte probleme în afara celor existente pe ordinea de zi. 

Dl. I. GHIZDEANU solicită Secretariatul tehnic CES să transmită reprezentanţilor părţii 

sindicale o nouă invitaţie de a participa la şedinţele CES. 
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Dl. Preşedinte F. COSTACHE îşi face apariţia în sala de şedinţă şi aduce la cunoştinţa 

membrilor prezenţi că a avut o întrevedere cu dl. F. GEORGESCU, Ministru al finanţelor 

publice, în cadrul căreia s-a obţinut sprijinul necesar pentru suplimentarea bugetului instituţiei. 

 

Tot la capitolul ,,diverse” dl. F. JIANU ridică problema întârzierii plăţilor efectuate în cadrul 

proiectelor europene şi propune ca CES să transmită o adresă către Primul Ministru şi 

Ministerului Finanţelor Publice prin care să solicite efectuarea demersurilor necesare pentru 

reglementarea acestei situaţii. 

Dl. Preşedinte F. COSTACHE menţionează că acest subiect a fost dezbătut deja în cadrul 

întrevederii avute cu Ministrul finanţelor publice şi propune organizarea unei şedinţe 

extraordinare a Plenului în cursul săptămânii viitoare, având ca unic punct pe ordinea de zi 

analizarea situaţiei implementării proiectelor europene finanţate din Programul Operaţional 

Dezvoltarea Resurselor Umane.  

Membrii Plenului sunt de acord cu această propunere.   

 

Dl Preşedinte Fl. COSTACHE declară închise lucrările şedinţei Plenului CES. 

 

                                                                                               Referent  

                                                    Georgica MOGA 

 


