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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi complettrea 

Legii 95/2006 republicată (b25/10.02.2021) 

În  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 icarea şi completarea Legii 95/2006 republicată (b25/10. 02.2021). 

În temeiul art. 6 alin. (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 i-au exprimat următoarele punete 

de vedere: 
v 

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu motivarea că nu există informaţii legate de coordonarea 

sau dialogul cu asociaţiile reprezentând primăriile şi asociaţiile pacienţilor, care să 

evidenţieze, printre altele, impactul diferenţiat în cazul în care localităţile sărace nu îi 

vor permite aceste costuri; 
., 

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ; 



c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu observaţia că se 

impune iniţierea unui dialog la nivelul factorilor implicaţi, inclusiv asociaţiile 

reprezentând primăriile şi asociaţiile pacienţilor, pentru a se evidenţia influenţa 

modificărilor propuse asupra legislaţiei existente, inclusiv impactul diferenţiat în cazul 

în care localităţile sărace nu îi vor permite aceste costuri. 
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