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În atentia membrilor Plenului CES

joi, 9.05.2013 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 09.05.2013 si aprobarea deciziilor BEx

2. Informare privind sedinta Plenului din data de 25.04.2013 (sedinta fara cvorum) 

3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei Plenului din data de 18.04.2013

4. Validarea domnului Ion HOMO?  nominalizat de Confedera?ia Na?ionala Sindicala “ Cartel Alfa 

” ca membru al Comisiei pentru protec?ia sociala ?i ocrotirea sanata?ii din cadrul C.E.S.,  iind 

înlocuit domnul Adrian COJOCARU

5.1

(termen de avizare 

conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2013)

5.2

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.04.2013)

(termen de avizare 

conform Legii nr. 62/2011: 16.04.2013)

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 16.04.2013)

(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 16.04.2013)

         

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. Avizarea proiectelor de acte normative 

Propunere legislativa pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolven?ei, cu modificarile ?i completarile ulterioare (b 202/16.04.2013) 

Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/     privind reforma în domeniul 

sanata?ii (b 190/09.04.2013)

5.3 Propunere legislativa pentru modificarea art. 4 din Le ea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile ?i completarile ulterioare (b 200/16.04.2013)

5.4 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/     privind reforma în domeniul 

sanata?ii (b 213/16.04.2013)

5.5 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/     privind reforma în domeniul 

sanata?ii (b 215/16.04.2013)

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.
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6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. de nominalizare a doamnei STANCIU 

Alis Emilia în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea

7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. d  nominalizare a doamnei 

ANASTASOAI Simona-Lili-Mariana în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la 

Tribunalul Ialomita

8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea UGIR 1903 de nominalizare a doamnei GAL 

Maria în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la    bunalul Covasna

9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei BISCAN 

Liliana-Maria în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava

10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului 

DUMITRESCU Marcel în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la    bunalul Neam?

11. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului FAGHIAN 

Catalin în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la            Bacau

12. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei DIDU 

Marinela în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj

13. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei 

BASARABESCU Doina în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul 

Teleorman

14. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei 

IANCULESCU Janina Alexandra în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la 

Tribunalul Bucure?ti

15. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului ELISEI –

UZUN Constantin în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mure?

16. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei BUTNARU 

Daniela în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Braila

17. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului MIC Ioan 

Valentin  în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare

18. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului 

DRAGANESCU ? tefan în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul 

Giurgiu

19. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului 

STOICULESCU Catalin în vederea ocuparii unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj

20. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei RISTA 

Nicoleta Eugenia în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara

21. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a doamnei IOANA 

Cristina Elena în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arge?

22. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului FOCA 

Dan în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bra?ov
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23. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului  

ARBUREANU Ovidiu în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava

24. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului  

GHELNER Viorel Lorin în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul 

Mehedin?i

25. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului  ANDREESCU 

Tudor în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucure?ti

26. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei  ZAHARIA 

Magdula Melania în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Calara?i

27. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei  CIORCILA 

Constan?a Irina în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman

28. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei  BABOI Adela  

în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ia?i

29. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei  

SMARANDACHE Mihaela Camelia în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la 

Tribunalul Dolj

30. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei  POPA 

Antoaneta în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj

31. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului  BOENGIU 

Radu în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedin?i

32. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului  POPA 

GAVRILOVICI Gioni în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacau

33. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului  PA? CA Mihai 

în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba

34. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei TRIF Arina 

Ioana în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor

35. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei NECULAI 

Violeta în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gala?i

36. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei DASCALU 

Corina Florentina în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bra?ov

37. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a doamnei 

CONSTANTINESCU Adela Gabriela în vederea ocuparii  unui post de asistent judiciar la 

Tribunalul Olt

38. Nota Secretarului General al C.E.S cu privire la participarea la 

Atena, 25-26 

aprilie 2013

39. Nota Directiei Relatii Internationale si Relatii Publi   cu privire la participarea domnilor 

Florian Costache, pre?edinte C.E.S. ?i Radu Minea membru al Biroului Executiv ?i Plenului 

Reuniunea anuala a 

secretarilor generali ai C.E.S. – urilor din statele member ale U. E. ?i C.E.S.E.,
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C.E.S., la ceremonia de investire a dl. Henri Malosse    func?ia de pre?edinte al Comitetului 

Economic ?i Social European, Parlamentul European – Bruxelles, 18 aprilie 2013

40. Diverse

   Presedinte CES

            Florian COSTACHE

NOTA:

- Rugam comunicati imposibilitatea participarii la sedinta

- 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
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