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referitoare la propunerea legislativa privind aprobarea 

obiectivului de investitii privind dezvoltarea infrastructurii rutiere 

’’Autostrada AT-Siret-Suceava-DolhaSca-Pascani-Bacau-Focsani-Buzau-

Ploiesti-Bucuresti” (b6/19.01.2021)

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

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

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind aprobarea obiectivului de investitii 

privind dezvoltarea infrastructurii rutiere "Autostrada AJ-Siret-Suceava-Dolhasca-Pa^cani- 

Bacdu-Focsani-Buzdu-Ploie§ti-Bucuresti ” (b6/19.01.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, in §edinta din data de 18.02.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentanfii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

c) reprezentanfii asociatiilor §i fimdatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea

motivare:
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• propunerea afecteaza rolul Guvemului Romaniei de conducere generala a administratiei 

publice, conform art. 102 din Constitute, excedand rolul Parlamentului de legiferare. 

Din aceasta perspectiva, rolul Parlamentului este de a stabili norme de aplicabilitate 

generala asupra unei sfere de relatii sociale, normele individuale reprezentand exceptia, 

conform jurisprudentei Curtii Constitutionale. Nu exista, astfel, temei relevant pentru ca 

Parlamentul sa se erijeze in atributiile Guvemului de stabilire a unor obiective de 

investitii utile privind constmctia unei autostrazi;

• nu este apanajul Parlamentului sa aprecieze termenul de stabilire a unei autostrazi, fara 

sa tina cont de politica interna stabilita de Guvem. De altfel, prevederea nu pare a tine 

cont de diferitele impedimente ce pot surveni in implementare;

• masura nu este una oportuna, in contextul in care lucrarile de investitii sunt in demlare. 

Prin urmare, interventia legiuitomlui este inadecvata pentru a modifica relatii juridice 

aflate in existenta, fara vreun beneficiu identificabil.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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