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În atentia membrilor Plenului CES

joi, 11.04.2013 la ora 13,00

Ordinea de zi propusa:

CONSILIUL  ECONOMIC  SI  SOCIAL

www.ces.ro

                                                                                

Va aducem la cunostinta ca , se programeaza 
sedinta Plenului CES la sediul CES din Bd. Magheru 28 – 30, et. III, sala de 
consiliu.

1. Informare privind sedinta BEx din data de 11.04.2013 si aprobarea deciziilor BEx

2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei Plenului din data de 26.03.2013

3. Informare privind sedinta Plenului din data de 2.04.2013 (sedinta fara cvorum)

4. Validarea domnului Ion HOMO?, reprezentant al C.N.S. Cartel „ALFA”, ca membru al 

Comisiei pentru protectia sociala si ocrotirea sanatatii, fiind  nlocuit domnul Adrian 

COJOCARU

5. Avizarea proiectelor de acte normative

(termen de avizare 

conform Legii nr. 62/2011: 9.04.2013);

         

ces@ces.ro

ü În vederea prezentarii exacte a situatiei prezentei me brilor Plenului în deschiderea 
sedintei ( ), precum si stabilirea cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, 

5.1 Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din legea  r. 61/1993 

privind alocatia de stat pentru copii, republicata (b 139/19.03.2013)

5.2 Propunere legislativa privind modificarea si completar a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului  e atributii si competente 

exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile  dministrative publice 

locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011 publicata în  onitorul Oficial al României 

Bd. Gh. Magheru 28-30, et. 2, sector 1, cod 01 03 36, Bucuresti,
Tel: 021.310 23 56, 021.310 23 57,  021.316 31 34, 021.316 31 33

Fax: 021.316 31 31 

ora 13.00
va rugam sa fiti prezent în sala la ora 12.45.

E-mail: 
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(termen de avizare conform Legii nr. 

62/2011: 9.04.2013);

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 

17.04.2013);

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013);

5.5

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 

17.04.2013);

5.6

(termen de avizare conform Legii nr. 

62/2011: 17.04.2013);

6. Nota Serviciului Juridic referitoare la propunerea de      icare a Regulamentului–

cadru de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Consi iului 

Economic si Social

7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de 

asistent judiciar la Tribunalul Vrancea

8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de 

asistent judiciar la Tribunalul Ialomita

9. Diverse

nr. 730 din 17 oct. 2011 (b 137/18.03.2013)

5.3 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 modificat de 

Legea 40/2011 (b 150/25.03.2013) 

Propunere legislativa privind eliberarea gratuita a medicamentelor care costa sub 10 

ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim p  economie (b 154/25.03.2013)

Propunere legislativa privind constituirea si function rea parcurilor industriale, a 

incubatoarelor de afaceri, a parcurilor stiintifice si tehnologice si a  lusterelor 

industriale (b 155/25.03.2013)

Propunere legislativa de completare ?i modificare a articolului 56, alineatul 5 din 

Legea nr. 283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ?i 

completarile ulterioare (b 156/26.03.2013)

- Ordinea de zi poate suferi schimbari în cazul primirii de catre S.T. – C.E.S. si a altor 

documente sosite  în regim de urgenta

5.4

   Presedinte CES

            Florian COSTACHE

NOTA:

- Rugam comunicati imposibilitatea participarii la sedinta
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