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PUNCTE DE VEDERE

Q. rei'eriîtoare ia pi^dpunerea legislativă privind protejarea patrimoniului
irouî permanent al Ser^toji ,r din industria energetică (b394/20.06.2022)

,/......
ia.tenăfiinl nrt p, 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 fiincţionare, Consiliul Economic ş:! Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind protejarea patrimoniului 

entităţilor din industria energetică (b394/20.06,2022).

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 ftincţionare, în şedinţa din data de 5.07.2022, 
desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

repre^ntate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:
> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act nonnativ;

> reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile aii votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• propunerea legislativă nu este susţinută de o motivaie pertinentă. Iniţiatorul, prin 

argumentele aduse, introduce un conflict mtre puterea executivă şi cea legislativă. In 

realitate. Guvernul reprezintă, la feî ca şi Parlamentul, voinţa cetăţenilor exprimată la
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alegerile parlamentare: Componenţa Guvernului rezultă din voinţa parlamentarilor şi, 
în consecinţă, este impropriu să şe afirme că parlamentarii ar putea lua hotărâri 
antagonice faţă de membrii Guvernului, sau că cei din urmă nu ar avea în vedere cele 

mai bune interese ale ţării atunci când aprobă hotărâri sau ordonanţe, inclusiv pe 

subiectul vizat de iniţiativa legislativă. în plus, suma propusă este invocat în mod 

eronat - 500.000 lei în loc de 5.000.000 lei;

• iniţiativa legislativă este insuficient motivată şi nu acoperă cazurile excepţionale în 

care este necesară înstrăinarea urgentă a unor bunuri din patrimoniu, situaţie 

complexă determinată de durata adoptării unui proiect de lege;

* textul propunerii legislative nu oferă informaţii clare cu privire la situaţiile în care 

sunt implicate persoane juridice private, în acest caz fiind afectat dreptul de dispoziţie 

al proprietarului.
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Preşedinte, 

Bogdan SIMIOM^ •-r_
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