
CES 
/ ROMÂNIA \ 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 Fax: 021.316.31.31 

021.310.23.57, 021.316.31.33 
Cod fiscal: 10464660 E-mail: ces@ces.ro www.ces.ro 

Membru fondator al Asocia(iei Internationale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instltutiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Institutiilor Similare Francofone (UCESIF) 

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi at Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de infiin4are, organizare şi funcponare." (Art. 141 din Constitutia României revizuită) 

ăiroul n;,. s . 
( s? 3~/0 4 "cS Q

PUNCTE DE VEDERE 

CONSILNL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

INTRARE Nr..S.~•~•• p~lt IEŞIRF-2 i n. 
Ziu. .. ~• ~ 

referitoare la propunerea legislativă privind transferul drepturilor de pensie 

ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (b137/01.04.2020) 

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 art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funclionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (6137701.04.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funclionare, în şedinka din data de 15.04.2020, 

desfâşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ 3 reprezentanli ai părţii patronale, reprezentanlii părlii sindicale şi reprezentan(ii asocialiilor 

şi fundaliilor neguvernamentale ale societălii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ; 

➢ 2 reprezentanli ai păr#ii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 



• „Nici nu pare a fi o urgenta, nu se fundamentează necesitatea si nu este motivat Si 

explicitat modul in care se va face transferul valorii de capital al dreptului de pensie. Nu 

este o hotarare care trebuie luata in timpul Starii de Urgenta." 

➢ 2 reprezentanli ai părlii patronale s-au ab«inut de la vot. 

Preşedinte, 

Iacob BAC 
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