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CONSiLlUL ECONQK'ilC SI SOCIAL

INTRARE ....
lESlPUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea unor 

acte normative in domeniul justifiei (plx253/13.05.2020)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulanientul de organizare si functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea unor acte 

normative in domeniul justifei (plx253/13.05.2020).

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modific^ile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 21.05.2020, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotar^ea Plenului nr. 52/14.05.2020, pMle reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii partii sindicale, reprezentantii asocia|iilor §i fundafiilor neguvemamentale 

ale societafii civile si 3 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 1 reprezentant al p^ii patronale a votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu unnatoarea motivare:
- ”este o propune imatura, care interpreteaza tendentios anumite „recomandari”;
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- schimbarile in sistemul de justitie trebuie facUte printr-o consultare larga a tuturor partilor 
sociale si chiar a populatiei;

- faptul ca justitia a fost lasata sa isi faca legi din interiror a condus la situatia de astazi;

- independenta justitiei nu inseamna ca justitia poate sa faca ce vrea si sa isi faca legi de 

functionare;

- functionarea justitiei este un act de vointa sociala, de indeplinire a a^teptarilor societatii in 

ansamblu;

- sunt foarte multe situatii conflictuale, insuficient reglementate si care au permis abuzuri 

ale unor institutii ale justitiei, ale unor persoane, conducand uneori chiar la comportamente 

sfidatoare fata de institutiile statului”.

> 2 reprezentanti ai partii patronale s-au abfinut de la vot.
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Presedinte,


