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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (b23/9.02.2021) 

In temeiul art. 2 aim . (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 propunerii legislative pentru modi acarea şi completarea Legii nr. 286/2009 

privind Codul Penal (b23/9.02.2021). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Şi funcţionarea 

Consiliului Economic Şi Social, republicată, cu modificările Şi completările ulterioare, Şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare Şi funcţionare, 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, părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic Şi Social 

Şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 

normativ; 

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 

normativ; 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru 
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amânarea avizării proiectului de act normativ. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO 
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