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mumMLmoHqmc ?! social
IMTIRAREPUNCTE DE VEDERE

referitoare la proiectul de Ordonanfa de urgenta a Guvemului 
privind unele masuri pentru acordarea de sprijin ilnanciar pentru 

fntreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 

alimentafie si agen^ii de turism, a caror activitate a fost afectata in 

contextul pandemiei COVID-19

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

Consiliului Economic §i Social, republicatS, cu modificarile fi completarile ulterioare, §i art. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i funclionare, Consiliul Economic §i Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea proiectuhd de Ordonanfa de urgenfd a Guvemului privind unele 

masuri pentru acordarea de sprijin fmanciar pentru intreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimentafie ^i agenfii de turism, a caror activitate a fost 

afectata in contextul pandemiei COVID-19.

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

Consiliului Economic §i Social, republicatS, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 
22 alin. (4) din Regulamentul de organizare §i fiincjionare, in §edin|a din data de 10.12.2020, 
desfa?urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, parfile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 
Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere;

> 3 reprezentanti ai pSitii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;
> 2 reprezentanfi ai pariii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmStoarea motivare;

• un Guvem interimar nu poate adopta Ordonanje de urgenja;
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• nota de fiindamentare nu reu§e§te sa aduca suficiente argumente in sprijinul adoptSrii 
masurilor propuse prin Ordonan|a de urgent^;

• datorita importanfei subiectului in discu^ie este necesara o dezbatere publics §i 
parlamentara;

> 2 reprezentanli ai par^ii patronale s-au abtinut de la vot;
reprezentanlii—parfii—sindicale—§i—reprezentantii_asociatiilor_§i_fundatiilor. 
neguvemamentale ale societaiii civile au votat pentru RETURNAREA proiectului de 

act normativ cStre initiator, din considerentul cS acesta nu este insojit de avizele 

aferente procesului de avizare interministeriala, conform prevederilor art. 22 din Anexa 

la Hotararea Guvemului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvemului, pentm elaborarea, avizarea §i prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum §i 
a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii.
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