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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă privind desfiinţarea 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

(b546/26.11.2021)

în temeiul art. 2 alin. (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 desfiinţarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (b546/26.11.2021).

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 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 14.12.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

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

vedere:

reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de>

act normativ.

reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului" 

de act normativ, cu următoarea motivare:

♦ argumentele prezentate de iniţiatori în expunerea de motive sunt lipsite de substanţă, 

cheltuielile financiare neconstituind în sine un motiv suficient pentru închiderea unui
A

institut. In plus, activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia
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Levantului, deşi nu foarte vizibilă public, este una consistentă, variată şi în concordanţă cu 

obiectivele asumate.

reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• argumentele prezentate de iniţiatori în expunerea de motive sunt lipsite de substanţă, 

cheltuielile financiare neconstituind în sine un motiv suficient pentru închiderea unui 

institut. In plus, activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 

Levantului, deşi nu foarte vizibilă public, este una consistentă, variată şi în concordanţă cu 

obiectivele asumate.
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Preşedinte, 
Bogdan SIMIO S/
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