
~ 

~ 

CES 
ROMÂN IA 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
Str. Dimitrie D. Gerota rn. 7-9, sector 2, Bucureşti, cad poştal: 020027 
Telefoane: 021.3 i0.23.5, 021.316.31.34 Fay: 021.316.3I.31 

021.310.23.5?, 01.316.31.33 
Cod fiscal: 10464 E-mail: ces(a,ces.ra www.ces,ro 

- ~ ^ 
, ~ e~nbru fondator al Asociaţiei lnternalionale a Con~s' _"' ~or Econo,~ci~ce şi ;~ oclale ~ stitu',~por S~ ,mitare {ATCESiS) 

. .. . .. . . ~, . . . s. ~. . ~ ~ , ~ Membru al Un~unu Cons~l~~lor Economice ~ ~~oc~~all~e ~_~ ~~tu,~Cor S~~ 6 ~ ~irare Fran~co~ ~ ,ne ~ SIF) 

,,Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al ` ̀ arlamen, eului si al Guvernului în domen' ' _ e de specialitf; te 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizar e si ' ..~cţion,are.'', (Art. 141 din onstitutia Rorndniei revizuită) 

AVIZ 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
'NT1  <! \RE  

N
,
r .tt`/t 

et~ 

K111tMF~tt  ttt .■ IL
^

ŞIR _ 
f~l~l~eeee ee. - I~unaFFI!!-!~ 2  ~ 

referitor la propunerea legislative pentru abrogarea art. 15 alin. (6) din 

Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

din serviciile de probaţiune (b14/8.02.2021) 

În  temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, şi art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul 

Economic şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

abrogarea art. 15 alin. (6) din Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului din serviciile de probaţiune (b14/8.02.2021). 
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In temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizează 
FAVORABIL prezentul proiect de act normativ. 

Preşetdinte, 

Bogdan SIMION 


