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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sautn afara teritoriului 

statului român şt acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

urmaşilor celui decedat (b533/10.11.2021)

în temeiul an. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013i privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul dc organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat tu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la aciiunî militare, 

misiufii şi operafii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (b538/î0.11.2021):

în temeiul an. 6 alin. (7) din Legea nr. 248./2013 privind organizarea şi fiint^ionarea 

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare şl funcţionare, în şedinţa din data de 23.11.2021, 
desfăşurată ohline, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03i2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere;
a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

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

normativ.

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 
pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.*^


