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CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

NrINTRARE
PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru sprijinirea parintiior a 

operatorilor economici privaji pe perioada starii de alerta §i a suspendarii

cursurilor (plx323/3.06.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru sprijinirea pariniilor §i a operatorilor 

economiciprivafipe perioada starii de alerta ^i a suspendarii cursurilor (plx323/3.06.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modific^ile si complet^le ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedin^ din data de 4.06.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii p^ii sindicale, reprezentantii asocia^iilor §i fundaliilor neguvemamentale ale 

societalii civile si 2 reprezentanti ai p^ii patronale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 1 reprezentant al p^ii patronale a votat pentru FAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu observatia ca "trebuie precizat la ce masuri se face referire sau autoritatea care 

are competenta sa adopte regulile pe care trebuie sa le implementeze unitatile de invatamant
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prescolar. Trebuie inlaturata priotizarea minorilor care sunt accepta|i in gradinitta, prin 

prisma activita^ii desfa^urate de parinti”;

> 3 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru NEFAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu urmatoarea motivare:

• "Articolul unic al proiectului de lege este formulat neclar fata de intentia legiuitorului. 

Nu specifica la ce categorii de angajati face referire si nici care sunt normele sanitare in 

vigoare vizate. In plus, Presedintele Romaniei a declarat in 09.06.2020 ca, incepand cu 

15 iunie, se redeschid afterschool, scolile private cu program de vara, crese, gradinite 

etc.”;

• ”Proiectul este neclar si nu exprima suficient intentia legiuitorului. Este discriminatoriu 

intre stat si privat, fata de unitati autorizate dupa 11.03.2020 (?) si fata de anumite 

categorii de angajati, considerandu-se prioritare, categorii care nici nu sunt identificate. 

Se refera la norme sanitare, f^a a fi specificate care anume sunt aplicabile aici. Se 

solicita prezenta unui cadru medical in incinta; de unde atatea cadre medicale? Trebuie 

specificata intentia; permanent sau la cerere, pe baza de contract, la inceputul activitatii, 

periodica etc. Traditia educarii specializarii de puericultura prevedea si o pregatire 

medicala de baza, care, in situatia actuala, ar putea acoperi anumite tipuri de verificari, 

pentru care aceste cadre ar.putea fi instruite de DSP sau alte institutii. Ar fi mai putin 

formal decat in cazul unor contracte cu institutii medicale sau personal mai calificat 

decat este necesar. Totodata, ar fi §i mai simplu juridic, §i mai responsabil pentru 

organizatiile respective si nici nu ar promova castiguri/ cheltuieli formale. Face inutila 

interventia din 09.06.2020 a presedintelui, si a§a confuza, care se referea si la after

school, crese, gradinite, scoli cu program de vara”.

> 1 reprezentant al partii patronale s-a abtinut de la vot.

Presedinte,
lacob BA


