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referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de

învăţământ superior

./Bp PXJNCTE DE VEDERE

în temeiul art: 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cU modificările şi completările 

ulterioare, şi ârt. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic 

şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr: 335/20ÎS privind efectuarea stagiului pentru absolvenfii de 

■învăţământ superior.

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind orgaiii^ea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
22 alia (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din dafa de 3.05.2022, 
desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nf.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Econoniic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte dc 

vedere:
> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea observaţie:

• pentru ca legea să fie viabilă, trebuie încurajaţi angajatorii să participe la program. 
Este necesar astfel ca tânărul care se înscrie să îşi dea totodată consimţământul de â 

lucră în continuare o anumită perioada (2-3 ani), pentru ca resursele alocate de 

angajator (salariul mentorului, consumabile etc.) să poată fi recuperate de acesta.
> reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 
pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act norm^
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TIPreşedinte, 
Bogdan SIMIO^ <0^


