
Ghid consultări

Scurt ghid pentru participarea la consultările realizate de reprezentanții societății civile în
CES

Consiliul Economic și Social (CES) este un organism consultativ al Parlamentului și al
Guvernului, prevăzut de Constituția României la art. 141, și este consultat obligatoriu asupra
tuturor proiectelor de acte normative (HG, OG, OUG, proiecte de lege) elaborate de Guvern
și Parlament și care intră în domeniile sale de competență. Plenul CES, cel care decide asupra
avizelor instituției, este format din câte 15 reprezentanți ai societății civile, ai sindicatelor și,
respectiv, ai patronatelor.

Mecanismul de consultare este creat pentru o cât mai bună informare a reprezentanților
societății civile din comisiile de specialitate și Plenul CES referitoare la pozițiile existente
în sectorul ONG raportat la proiectele de acte normative primite de CES în vederea avizării. În
acest mod, consultarea se extinde și în afara rețelelor organizațiilor reprezentate în CES, astfel
încât punctul de vedere al oricărui ONG interesat să fie luat în considerare.

A. Cum aflu ce acte normative sunt în consultare?

De fiecare dată când un set de proiecte de acte normative ajunge la CES, acest lucru este
anunțat pe canalul #General. În comentariile aferente anunțului este publicat fiecare proiect de
act normativ, cu trimitere către conținutul documentului, indicarea grupului/grupurilor
(comisiilor) în care se discută și precizarea termenului de trimitere a observațiilor. Modul
de publicare este ilustrat mai jos:



B. Cum transmit punctul de vedere referitor la un proiect de act normativ?

Pe grupurile comisiilor de specialitate se publică câte un comentariu distinct pentru fiecare
proiect de act normativ indicat conform punctului A. Comentariul poate avea forma unui sondaj.
Propunerile de modificare/observațiile se comunică prin răspuns la comentariu, conform
ilustrației de mai jos:

1. Selectarea comisiei/grupului aferent proiectului de act normativ
2. Selectarea opțiunii „reply in thread”
3. Scrierea de răspunsuri prin care se comunică poziția/propunerile organizației (pot

include propuneri, observații, chiar și linkuri către poziții pe subiectul actului vizat)

În cazul proiectelor pentru care este realizat un sondaj, organizația poate indica prin votul său
susținerea sau opoziția față de proiectul vizat.

C. Ce se întâmplă cu observațiile transmise?

Comisiile de specialitate CES emit proiecte de avize care stau la baza avizelor adoptate de
Plenul CES. Reprezentanții societății civile în comisiile de specialitate ale Plenului CES parcurg



propunerile primite prin mecanismul de consultare și le susțin (pe cele cu care sunt de acord) în
ședințele comisiilor de specialitate.

Atât comisiile de specialitate, cât și Plenul CES funcționează tripartit, ceea ce înseamnă că,
pentru a fi asumată de CES, o poziție/propunere/observație trebuie susținută și de reprezentanți
ai sindicatelor și patronatelor, nu doar de cei ai societății civile. În acest sens, recomandăm
formularea propunerilor conform recomandărilor de la punctul D.

D. Cum formulez observații pentru a avea șanse mai mari de includere în avizul CES?

Pentru ca propunerile formulate să fie incluse în avizul CES, acestea trebuie să convingă:
- Membrii comisiei de specialitate responsabili de preluarea/analizarea contribuțiilor pentru

actul normativ vizat
- Membrii comisiei de specialitate din partea sindicatelor și patronatelor
- Membrii Plenului (din toate cele 3 părți)

Astfel, pentru a maximiza șansele de preluare a propunerilor în avizul CES, recomandăm:
- Formularea de argumente pertinente pentru poziția susținută, nu doar enunțarea ei (care

sunt argumentele pro sau contra inițiativei)
- Formularea, ori de câte ori este posibil, de propuneri de modificare concrete (indicarea

articolului/articolelor care sunt propuse a fi modificate, textul final propus și motivarea
propunerilor)

- Formularea clară și concisă a propunerilor (documentele voluminoase nu pot fi analizate
în termenele de avizare pe care CES trebuie să le respecte)

Conform legii, societatea civilă este consultată de inițiatori (Guvern sau Parlament) prin
mecanismele de transparență decizională specifice anterior transmiterii proiectelor de acte
normative la Consiliul Economic și Social. Consultările realizate de reprezentanții societății civile
în CES sunt un mecanism complementar, care nu substituie în niciun fel mecanismele de
transparență decizională prevăzute de legislația în vigoare.


