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PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativa privind instituirea Zilei Satului Romanesc

(b499/23.10.2019)

in temeiul art. 2 alin. (1) dm Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative privind instituirea Zilei Satului Romanesc 

(b499/23.10.2019).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 alin. 

(4) din Regulamentul de organizare §i funclionare, in sedinta din data de 5.11.2019, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii asocialiilor §i fundaliilor neguvernamentale ale societalii civile au votat pentru 

avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> reprezentanlii parfii sindicale §i reprezentan|ii paifii patronale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• masurile propuse in prezentul proiect de act normativ nu se justifica intrucat evenimentele 

legate de celebrarea satului romanesc pot fi facute §i in conditiile actuate, nefiind necesara 

reglementarea legala a unei zile exprese in acest sens.

Presedinte, 

lacobBACIU ^

mailto:ces@ces.ro
http://www.ces.ro

