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Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asocia^ei Internationale a Consiliilor Economice ^i Sociale ^i Institutiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice ^i Sociale fi Institutiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic Social este organ consultativ al Parlamentului ?i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare ?i functionare.” (Art. 141 din Constitufia Romdniei revizuitd)

Catre, I g. CONSILIUL ECONOMIC SOCIAL 
INTRARE

Ziua....Za.. Liina.i3.^2Q...&^...1

PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT
Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV 579/04.02.2021, mregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 1508/09.02.2021, va transmitem, alaturat, punctele de vedere 

exprimate de partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social referitoare la 

propunerea legislativa pentru completarea art 164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

(68/2.02.2021).

Cu deosebita consideralie.

Pre§edinte, 
Bogdan SIMION
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I PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru completarea art.164 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b8/2.02.2021)

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, §i art. 11 

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

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.164 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii (68/2.02.2021).

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

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, 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, parjile reprezentate in Plenul Consiliului Economic ^i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• un procent fix nu poate fi sustinut, intrucat acceptarea unei astfel de situatii va duce 

implicit la o situatie in care vor prima procentele, si nu competitivitatea §i eficienta 

economica;

• acceptarea unui procent fix necesita modificari legislative, intrucat, in momentul de 

fata, dupa consultarea partenerilor social!, pentru calcularea salariului minim brut s- 

a adoptat un algoritm mobil de calculare a acestuia;
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• cresterea artificiala a salariului minim este de natura a atrage dupa sine potentiale 

efecte negative, precum cre§terea ratei somajului, a ratei inflatiei sau falimentarea 

micilor afaceri;

• dat fiind contextul economic actual, nu exista temei pentru a discuta majorarea 

salariului minim, mai ales in conditiile somajului tehnic si al existentei imor 

sectoare economice partial sau complet inchise;

• modificarea Codului Muncii atrage dupa sine necesitatea corelarii §i a altor 

prevederi legislative, a bugetul de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, 

precum si modificarea Programului de guvemare;

• cuantumul salariului minim trebuie stabilit tinandu-se cont seama de realitajile 

economice si sociale, solatia corecta fiind construirea unui mecanism patronate- 

sindicate, prin care sa fie stabilit salariul minim;

• stabilirea salariului minim cade in sarcina puterii executive, in speta Guvemul 

Romaniei, si nu puterii legislative;

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

act normativ;

c) reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu observatia ca, in 

conformitate cu recomandarile CE, atunci cand stabilesc sistemele de venit minim, 

statele membre trebuie sa ia in considerare pragul de rise de saracie stabilit de Eurostat 

la 60% din venitul mediu national echivalat disponibil (dupa transferurile sociale), 

impreuna cu alti indicatori. Avand in vedere ca in Programul de guvemare este 

prevazut un sistem de taxare diferit pentm salariul minim (impozit pe venit 0%), 

conexarea salariului minim bmt cu cel mediu bmt, fara niciun fel de alte elemente/ 

indicatori, poate conduce la o pondere semnificativ mai mare in cazul valorilor nete.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION

o

s ^OMAHiA
O

■A

legislativ
Rectangle




