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În atenția: Domnului Ludovic Orban, Prim Ministrul României  

Cc: Domnului Antonel Tanase, Secretar General al Guvernului 

 

 

 

Stimate domnule Prim Ministru Ludovic Orban,  

 

Va scriem pentru a va semnala calendarul strâns în care va funcționa, în perioada următoare,               
Consiliul Economic și Social, având în vedere încetarea mandatului actualului Plen și necesitatea             
validării noului Plen al CES, precum și pentru a vă propune o procedură transparentă și               
democratică de alegere a reprezentanților societății civile în noul Plen al CES.  

Pentru a respecta spiritul Legii nr. 248/2013 (republicată), cu modificările și completările            
ulterioare, societatea civilă ar trebui să aibă șansa să își aleagă singură reprezentanții în CES, fără                
influențe politice sau ale administrației. Opinăm că societatea civilă a atins un grad de maturitate               
suficient pentru a deveni un partener de dialog valid și este exponenta unor curente de opinie ale                 
societății care nu pot fi susținute nici de partea patronală, nici de partea sindicală. Pentru a da                 
această șansă reprezentanților societății civile vă propunem ca Secretariatul General al           
Guvernului să verifice și să integreze procedura de desemnare a reprezentanților societății            
civile, elaborată de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Academia de Advocacy,            
Code for Romania, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Federația Fundațiilor           
Comunitare și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, în propriul său mecanism de              
decizie în vederea desemnării de către Prim ministru a acestor reprezentanți în Consiliul             
Economic și Social. Vă propunem ca Secretariatul General al Guvenului să fie parte din acest               
proces de vot, prin participarea ca observator în toate etapele sale astfel încât să poată aviza                
rezultatele sale înainte de desemnarea candidaților câștigători de către Prim ministru. 

Această procedură se află pe o platformă de vot, la adresa de internet www.votong.ro și are                
avantajul că este deja creată, asigură obiectivitate procesului de votare, asigură un control de              
legalitate al organizațiilor care pot deveni electori sau pot fi propuse să candideze. Cel mai mare                
avantaj al acestei platforme este că, pentru prima dată în România, societatea civilă își poate               
desemna singură, fără amestec politic sau al administrației, proprii reprezentanți în organismele            
colegiale naționale. Menționăm că organizațiile inițiatoare ale mecanismului de vot nu își vor             
desemna candidați pentru mandatul pe cale să înceapă în anul 2021. 

http://www.votong.ro/


 

Regulamentul de organizare al platformei www.votong.ro, anexat acestei scrisori, care a fost            
supus dezbaterii prin consultare publică online cu organizațiile din societatea civilă în luna             
septembrie a acestui an, prevede ca unul dintre membrii comisiei să fie un reprezentant al               
Serviciului pentru Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Direcția Generală Guvernare           
Deschisă, Relații Publice și Cooperare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu rol de              
de observare și fără drept de vot. Vă transmitem pe această cale invitația de a desemna o                 
persoană care să îndeplinească acest rol în Comisia Electorală în vigoare la acest moment.  

Stimate domnule Prim Ministru, intervenția dumneavoastră pentru demararea procesului         
de selecție a reprezentanților societății civile este necesară și trebuie făcută cu celeritate             
pentru a nu produce sincope în activitatea Consiliului Economic și Social, sincope care pot avea               
repercusiuni greu de evaluat în acest moment. Ne exprimăm încredererea că decizia            
dumneavoastră va fi luată în sensul interesului general, al democrației și al dialogului cu              
societatea civilă care a suferit de prea multe ori în istoria recentă. 

Atașăm acestei scrisori câteva detalii despre contextul actual în care funcționează CES și             
metodologia care stă la baza www.votong.ro pentru alegerea reprezentanților societății          
civile în CES propusă de semnatarii acestei scrisori. 

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație și așteptând decizia dumneavoastră, 

 

Semnatari 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) 

Academia de Advocacy  

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) 

Federația Fundațiilor Comunitare din România  

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj 

Code for Romania  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.votong.ro/


Context: 

A. Încetarea mandatului actualului Plen al Consiliului Economic și Social 

Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în             
domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare             
(Constituția României, Titlul IV, art. 141). Legea nr. 248/2013, care reglementează           
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările și completările           
ulterioare, stabilește că plenul CES este format din 45 de membri, câte 15 membri numiți de                
confederațiile patronale și de confederațiile sindicale reprezentative și  

c) 15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societății civile, numiți          
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Consultării Publice și          
Dialogului Social în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor          
cooperatiste, profesiunilor liberale, organizațiilor pentru protecția consumatorilor,       
comunității științifice și academice, organizațiilor de agricultori, organizațiilor de         
pensionari, organizațiilor comunităților locale, asociațiilor care reprezintă familia și         
persoanele cu dizabilități și al altor organizații neguvernamentale cu activități în           
domeniile de competență ale Consiliului Economic și Social. [modificată prin Ordonanţă          
de urgenţă 23/2017, art. II] 

 

În conformitate cu Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului Economic și Social,              
«sedinta de constituire a noului plen, in conformitate cu art. 15 (2) din L. 248/2013 (republicata)                
cu modificarile si completarile ulterioare a avut loc in data de 4 ianuarie 2017.». Legea nr.                
248/2013, modificată și completată, prevede la art. 14 ca mandatul de membru al Plenului              
Consiliului Economic și Social este de 4 ani. Pe cale de consecință, după cum știți, mandatul                
actualului plen al CES va ajunge la termen în data de 3 ianuarie 2021. 

 

După cum știți, CES avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate, inițiate              
de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor. Avizele și punctele de              
vedere emise de plenul CES, deși consultative, sunt obligatorii pentru aceste acte normative,             
lipsa lor ducând la blocarea procesului de adoptare. Dacă noul plen al CES nu își va începe                 
activitatea începând cu data de 4 ianuarie 2021, activitatea de avizare nu va putea să aibă loc,                 
inducând mari probleme în activitatea Guvernului și a Parlamentului, deoarece avizul CES            
însoțește obligatoriu proiectul de act normativ până la adoptare.  

B. Desemnarea noilor membri și validarea noului Plen al Consiliului Economic și           
Social 

În conformitate cu Legea nr. 248/2013 (republicată), cu modificările și completările ulterioare,            
desemnarea membrilor CES se face cu respectarea prevederilor art. 11, alin. 2. Astfel             
confederațiile patronale și sindicale reprezentative la nivel național numesc câte 15 membri            
pentru fiecare parte (patronală și sindicală).  

https://lege5.ro/App/Document/g44tcnbygm/legea-nr-248-2013-privind-organizarea-si-functionarea-consiliului-economic-si-social?pid=83271213&d=2020-10-21#p-83271213
https://lege5.ro/App/Document/g44tcnbygm/ge2tinzqgeza/act?pid=194161285&d=29-03-2017#p-194161285&opt=M&idRel=11562750
https://lege5.ro/App/Document/g44tcnbygm/ge2tinzqgeza/act?pid=194161285&d=29-03-2017#p-194161285


Cei 15 membri reprezentând societatea civilă sunt numiți prin decizia Prim Ministrului la             
propunerea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 2           
din O.U.G. nr. 1/2018 coroborate cu art. 3, alin. (1), pct. 5, lit. m) din H.G. nr. 137/2020,                  
care are obligația de a elabora și aviza procedurile de propunere a reprezentanților             
societății civile în structuri publice naționale. 

Conform prevederilor art. 15, alin. (1) din Legea nr. 248/2013 (republicata), cu modificările și              
completările ulterioare, organizațiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic și Social lista           
membrilor numiți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în              
activitate. 

În conformitate cu aceste prevederi, decizia Prim Ministrului de numire a reprezentanților            
societății civile ar trebui publicată în Monitorul Oficial până cel târziu la data de 4               
decembrie 2020 pentru a permite funcționarea fără sincope a Consiliului Economic și Social. 

De asemenea precizăm, pentru o mai mare claritate, și prevederile art. 15, alin. (5) care               
stipulează că « Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în               
funcțiune, secretarul general al Consiliului Economic și Social are obligația ca, după verificarea             
și validarea a cel puțin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima                 
ședință a noului plen, într-un termen care nu poate depăși 15 zile calendaristice. » precum și               
prevederile art. 16, alin. (1) care stipuleaza ca « Plenul Consiliului Economic și Social se              
consideră legal constituit la data validării a cel puțin 24 de membri, cu condiția ca fiecare                
parte să fie reprezentată de cel puțin 8 persoane. ». Cele doua articole fac parte din Legea nr.                 
248/2013 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

De la Constituția României din anul 2003 și până astăzi, Consiliul Economic și Social a traversat                
o perioadă destul de agitată. Deși prezența reprezentanților societății civile în CES a fost              
introdusă din anul 2011, numirea primilor reprezentanți a fost făcută de Prim Ministru pentru              
prima dată în anul 2013, dar aceștia nu au ajuns niciodată în Plenul CES. În septembrie 2015 au                  
fost numiți alți 15 reprezentanți ai societății civile printr-o procedură de selecție aproximativ             
transparentă. A fost nevoie de încă 2 ordonanțe de urgență în anul 2016 pentru a trece peste                 
rezistența unor funcționari ai Guvernului și a unor reprezentanți ai confederațiilor patronale. În 4              
ianuarie 2017, cu ocazia validării noului Plen, reprezentanții societății civile au devenit membri             
cu drepturi depline ai CES. Cu toate că au impulsionat reformarea CES în acea perioadă, acești                
reprezentanți au fost percepuți ca o amenințare de către unii membri ai executivului din 2018.               
Drept urmare aproape toți reprezentanții societății civile au fost revocați de către Prim Ministrul              
Dăncilă în octombrie 2018 și au fost înlocuiți cu alți 15 reprezentanți, mult mai docili și mai                 
obedienți față de puterea de atunci. Deși o parte din vechii membri ai CES au atacat în justiție                  
decizia de atunci a Executivului și au câștigat în prima instanță, totuși Secretariatul General al               
Guvernului nu a achiesat la această decizie și, așa cum știți, a depus recurs la această decizie. 

Lasând Justiția să se ocupe de acest trecut, vă scriem, stimate domnule Prim Ministru, pentru               
a va ruga să vă asigurați că reprezentanții societății civile din Consiliul Economic și Social               
vor fi desemnați printr-un proces de selecție public, clar, coerent și transparent. Credem cu              



putere că acest organism reprezintă o valoare pentru democrația românească, iar analiza și             
dialogul structurat între patronate, sindicate și societate civilă pe actele normative emise de             
Parlament și Guvern pot genera valoare și da măsura maturității partenerilor sociali. 

De asemenea, este de notat că Președinția următorului Plen al CES va fi deținută de către partea                 
societății civile. Credem că doar un reprezentant al societății civile ar putea continua reforma              
Consiliului Economic și Social către o maturitate deplină a acestui organism. De foarte mulți ani               
ne dorim ca CES să fie nu doar o sinecura sau o instituție obedientă care să furnizeze rapid și făr                    
comentarii avizele necesare actelor normative. Respectând litera, dar mai ales spiritul legii,            
Consiliul Economic și Social trebuie să își asume și celelalte responsabilități conferite de legea              
de funcționare și să devină un vector de opinie și un loc de analiză și discuții aplicate între                  
partenerii sociali. 

 

 


