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PUNCTE DE VEDERE
referitoare la propunerea legislativa privind interzicerea instrainarii 

activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 si o perioada 

determinata post-pandemie (b77/10.03.2021)

A

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

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

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind interzicerea mstrdindrii activelor 

statului pe perioada pandemiei Covid-19 si o perioada determinata post-pandemie 

(b77/10.03.2021).

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

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

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare si funcfionare, in §edinta din data de 30.03.2021, 

desfa^urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social §i-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;

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

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea
motivare:



• masura interzicerii vanzarii activelor detinute de stat, indiferent de cota de capital 

detinuta, este de natura a duce la blocarea activitatii economice inclusiv a unor 

societati la care statul detine o participate minoritara, generand o situate de 

inechitate asupra celorlalti participant la capitalul social;

• propunerea mentionata in expunerea de motive de orgartzare a unui referendum

national prin care cetatenii sa se exprime cu privire la privatizarea prin vanzare de 

active este nejustificata pe cale legislativa. *....... '

Presedinte, 
Bogdan SIMION


