Stimate domnule Dacian Cioloș,
Prim Ministru al Guvernului României
Stimată Doamnă Ana Costea,
Ministra Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Față de anunțul public potrivit căruia astăzi, 29.12.2015, este convocată ședința Plenului
Consiliului Economic și Social, în care printre altele ar trebui avizat proiectul de Hotărâre de
Guvern privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2016, reprezentanții
asociațiilor și fundațiilor selectate ca membri în Consiliul Economic și Social fac următoarele
precizări:
- Conform Legii 248/2013, art. 1, alin (2), Consiliul Economic și Social (CES) este o instituţie
publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului
tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi
ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile;
- După intrarea în vigoare a Legii 248/2013, Guvernul României ar fi trebuit să retragă pe cei
15 membri desemnați, pentru a permite funcționarea unui nou Plen, care să includă
reprezentanții societății civile. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în decembrie 2015, în
Plenul CES fiind nominalizați încă domnii Ion Ghizdeanu (ca VicePreședinte, din partea
Comisiei Naționale de Prognoză) și Constantin Zorilă (din partea Secretariatului General al
Guvernului);
- Prin Legea 222/iulie 2015, structura C.E.S. a fost confirmată cu 45 de membri, 15 membri
reprezentanți ai structurilor patronale, 15 reprezentanți ai structurilor sindicale și 15
reprezentanți ai structurilor asociative. În luna septembrie 2015, printr-o procedura de
selecție publică și, ulterior, prin Decizie a primului ministru, au fost confirmați cei 15
membri ai structurilor asociative.
- Actualul Plen însă nu funcționează și, considerăm noi, este în afara cadrului legal,
grație unor mecanisme de protecție introduse în Lege: (a) plenul anterior îşi continuă
activitatea ”până la data constituirii noului plen”, (b) plenul Consiliului Economic şi
Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin 24 de membri, cu
condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puţin 8 persoane.
- În fapt, Legea 222/2015 precizează că: ”dacă noul plen nu s-a constituit până la data
expirării mandatului plenului în funcţiune” (n.n. data de expirare nereglementată),
”secretarul general al Consiliului Economic şi Social are obligaţia ca, după verificarea
şi validarea a cel puţin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace
prima şedinţă a noului plen, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile
calendaristice."
În cadrul Regulementului de Organizare și Funcționare, adoptat în septembrie 2015 de vechiul plen,
la art. 8, lit. e și f, precum și în art. 9, lit. e sunt cerute ca documente necesare validarii atât o
adeverință C.N.S.A.S. care să ateste că membrul CES în curs de validare ”nu a făcut poliție
politică”, cât și o declarație pe proprie răspundere dată de respectivul membru că a avut ori nu
calitatea de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia. Cele doua documente sunt
redundante, simpla declarație pe propria răspundere fiind suficientă în etapa validării. Practica

curentă confirmă faptul că obținerea adeverinței de la C.N.S.A.S. durează minim 6 luni și este
asumată prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere. De altfel, acest mecanism este
folosit și pentru alegerile din România, la momentul depunerii candidaturilor fiind suficientă
declarația pe proprie răspundere, adeverințele fiind eliberate ulterior, la intervale mai mari sau mai
mici, pentru parlamentari care au deja depus jurământul de validare a manadatului.
În calitate de reprezentanți ai societății civile, practic a treia parte din structura CES, considerăm că:
- amânarea validării membrilor CES până la eliberarea adeverinței CNSAS este o metodă de a
amâna constituirea noului Plen și excede nevoii Legii care cere adeverință CNSAS dar nu
condiționează validarea de obținerea ei.
- din punct de vedere al reprezentanților mediului asociativ, noul plen se putea constitui cel
mai târziu în luna noiembrie 2015, în condițiile în care există deja 8 membri validați;
- de la acel moment, responsabilitatea constituirii noului plen aparține uneia dintre
celelalte două părți (patronatele si sindicatele), care par să aibă un interes în
neclarificarea situației.
- atâta vreme cât statul are constituită o instituție legală cu un rol important în
consultarea părților interesate, această instuție trebuie să funcționeze legal.
Reamintim că C.E.S. este consultat obligatoriu de către inițiatorii proiectelor de acte normative din
domeniul său de competență, rezultatul acestei consultari concretizandu-se în avize la proiectele de
acte normative.
Drept care vă scriem în numele celor 15 reprezentanți ai societății civile și vă rugăm să sprijiniți
măsurile pe care le considerați necesare pentru intrarea în legalitate a C.E.S. și pentru, mai ales, o
funcționare normală a acestei instituții.
Organizațiile reprezentante ale asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale membre CES:
Academia de Advocacy
Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din
România
FACIAS - Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului
HR Club România
Uniunea Profesiilor Liberale din România
FONPC – Federația ONGurilor pentru Copil
Uniunea Studenților din România
Consiliul Tineretului din România
ASSOC - Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială
ROMAPIS – Federația Asociațiilor Apicole din România
UCECOM – Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești
Fundația Agenția de Dezvoltare Împreună
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor – OMENIA
Asociația C4C Communication for Community
Asociația Municipiilor din România
București, 29 decembrie 2015

