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Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV 579/04.02.2021, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 1508/09.02.2021, va transmitem, alaturat, punctele de vedere 

exprimate de partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social referitoare la 

propunerea legislativa modificarea completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 

recuno^tinfei pentru victoria Revolufiei Romdne din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noientbrie 1987 §i pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b9/2.02.2021).

Cu deosebita consideralie.

Pre§edinte, 
Bogdan SIMION
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referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea completarea 

Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recuno^tintei pentru victoria Revoluliei 

Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista 

de la Brasov din noiembrie 1987 $i pentru revolta muncitoreasca 

anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b9/2.02.2021)

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

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

lit. a) din Regulamentul de organizare si fimctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii 

nr.341 din 12 iulie 2004 a recuno§tintei pentru victoria Revolufiei Romane din Decembrie 

1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 §i pentru 

revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b9/2.02.2021).

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

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, in §edinta din data de 18.02.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

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

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;
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c) reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea

motivare:

• prevederile initiativei legislative sunt lipsite de specificitate in ceea ce prive§te 

desemnarea categoriilor de persoane pentru care inceteaza drepturile conferite de 

lege, intre expunerea de motive §i obiectul de reglementare existand totodata §i o 

discrepanta vadita.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMIO
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