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PARLAMENTLIL ROMÂNIEI 

SENAT 

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

INTRARE  
Nr  3,53 IEŞIR p 

Ziva ~4 Luna 5o Zo 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV/1848/23.04.2020, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 3069/28.04.2020, vă transmitem ataşat avizul Consiliului Economic şi 

Social referitor la propunerea legislativă privind acordarea ticizetelor de masă salariaiilor aflaţi în 

şomaj teiznic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenjă (b170/16.04.2020). 

Cu deosebită consideralie, 

Preşedinte, 
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AVIZ 

CONSILIUI. ECON00MIC ŞI SOCIAL 

INTRARE 
IEŞIRE 

Ziva o/E Luna.Oă O.ZQ.•• 

referitor Ia propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de masă 

salariaL:ilor afla>}i în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu san 

a stării de urgen(ă (b170/16.04.2020) 

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 funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerli legislative privind acordarea tichetelor de masă salariajilor 

ajlaji în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu say a stării de urgenjă 

(6170/16.04.2020). 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

În temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in

şedinţa din data de 7.05.2020, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.37/18.03.2020, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ. 

Preşedinte, 

Iacob BACI 
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