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„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de speeialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare." (Art. 141 din Constituţia României revizuită) 
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referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului - Lupeni -august 1977 (b99/23.03.2021) 

r 

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 privind modi zcarea şi completarea Legii 

nr.341/2004 arecunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b99/23. 03.2021). 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

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 7.04.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ. 

Preşedinte, 
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