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1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, trimisă cu adresa nr. P.l.X 128 din 
10 martie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ şi Consiliul Economic şi Social, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Legea nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

1. Modificările şi completările propuse nu sunt de natură să accentueze rolul şi atribuţiile 
Consiliului Economic şi Social. 

2. Având în vedere dispoziţiile art.2 din Legea nr.109/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu este necesară completarea art.5 cu un text nou referitor la 
“îmbunătăţirea dialogului social” , propus la pct.1. 

3. Termenul de 90 de zile calendaristice prevăzut la pct.3 din propunere - lit.d) a alin.(1) 
al art.8 – este nejustificat de mare în raport cu celelalte termene prevăzute în cuprinsul 
aceluiaşi alineat. 

4. Având în vedere modificările de substanţă aduse textelor din Constituţie referitoare la 
domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, protecţiei sociale şi ocrotirii 
sănătăţii, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, etc, Ministerul Justiţiei împreună cu 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi-au propus prin Programul 
legislativ pentru anul 2004, trimis Parlamentului, ca până la finele trimestrului II al 
acestui an, să elaboreze proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu consultarea instituţiei 
în cauză şi a partenerilor sociali. 
 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţie, republicată. 
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3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 
comisiei. 

 
4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 7 aprilie 2004, Comisia a propus 
respingerea propunerii legislative cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Ion MÎNZÎNĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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