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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

            De acord, 

   LUDOVIC ORBAN 

 

   PRIM - MINISTRU  

 

 

M E M O R A N D U M 

 

De la: 

 

ANTONEL TĂNASE 

Secretarul General al Guvernului 

 

 

Tema: 

  

 

Criteriile orientative pentru selecția reprezentanților sindicatelor, 

patronatelor și societății civile, în vederea desemnării reprezentanților 

României în cadrul Comitetul Economic si Social European (CESE) 

pentru perioada 2020-2025 

 

 

I. Context 

Fondat pe baza Tratatelor de constituire ale Uniunii Europene - Tratatul privind Uniunea 

Europeană (articolul 13) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 300-

304), Comitetul Economic și Social European (CESE) este una din instituțiile fundamentale, 

funcția consultativă permițând membrilor săi să participe la procesul decizional al Uniunii 

Europene. 

Propunerea membrilor CESE este o atribuție a guvernelor Statelor Membre. Având în 

vedere prevederile art. 300 din Tratatul de la Lisabona, „mandatul membrilor Comitetului 

Economic şi Social şi ai Comitetului Regiunilor nu este imperativ. Aceștia își exercită funcțiile 

în deplină independență, în interesul general al Uniunii”, fiind necesară realizarea unei 

proceduri de desemnare specifică, în conformitate cu tratatele institutive și modificatoare.  
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Totodată, în conformitate cu prevederile art. 302 alin. (1) din TFUE, membrii CESE 

sunt numiți de către Consiliu prin hotărâre cu majoritate calificată, pe baza propunerilor statelor 

membre. 

Statele membre trebuie să se asigure că diversele categorii de activități economice și 

sociale sunt reprezentate în mod corespunzător. În practică, o treime din locuri sunt repartizate 

reprezentanților organizațiilor angajatorilor, o treime reprezentanților lucrătorilor și o altă 

treime, altor categorii (producători agricoli, consumatori, profesii liberale, etc.), aceștia fiind 

grupați în trei grupuri, grupul I ”Angajatori”,  grupul II ”Lucrători”, respectiv grupul III 

”Activități diverse”.  

Membrii CESE sunt numiți pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. 

Conform art. 32 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului 

Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea 

membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum urmează: 

    a) câte 5 membri desemnaţi prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar 

simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic şi Social; 

    b) în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului 

prevăzut pentru nominalizarea reprezentanţilor în Comitetul Economic şi Social European, 

desemnarea va fi făcută de către Guvern. 

În momentul de față, termenul în care Consiliul Economic Social trebuia să desemneze 

cei 15 membri reprezentanți din partea României în cadrul Consiliului Economic Social 

European a fost depășit, prin urmare, conform legislației în vigoare, desemnarea va fi făcută de 

către Guvern. 

 

II. Criteriile orientative pentru selecția reprezentanților organizațiilor 

neguvernamentale în Comitetul Economic si Social European (CESE) 

 

1. Criterii generale: 

Organizațiile candidate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții 

generale: 

• să fie persoane juridice nonprofit (înregistrate ca organizații românești conform 

legislației românești în vigoare); 

• să fie organizații neguvernamentale (independente față de autoritățile statului1, adică 

să își determine singure propriile politici și cheltuieli); 

                                                           
1 nu are mai mult de jumătate din membri instituții şi/sau autorități publice locale, regionale şi/sau naționale; nu are mai mult de 

jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale autorități publice locale, regionale şi/sau naționale sau 

reprezentanți ai acestora (persoane fizice) - structurile organizaționale și operaționale sunt stabilite astfel încât deciziile nu sunt 

influențate major de instituții și/ sau autorități publice locale, regionale și/ sau naționale. 



3 
 

• să aibă sediul în România; 

• să aibă capacitatea de a acționa în domeniile prevăzute de statut; 

• dețin structuri transparente și un președinte/ consiliu ales care răspund în fața 

membrilor și donatorilor; 

• respectă principiile valorilor democratice, statului de drept și drepturilor 

omului pentru toți; 

• nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu și/sau instigator la ură; 

• acționează în spațiul public și pentru binele public cu privire la preocupările și 

problemele legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu. 

 

2.  Criterii  specifice:  

• să desfășoare activități de interes public; 

• să desfășoare activitate neîntreruptă de cel puțin 5 ani; 

• să dispună de resurse financiare și materiale pentru îndeplinirea mandatului de 

reprezentare a organizațiilor (diseminarea informațiilor, consultări periodice cu 

partenerii și organizațiile pe care le reprezintă, formularea de observații și 

propuneri); 

• probitate morală şi profesională; 

• calități de leadership şi recunoaștere a organizației la nivel național și european; 

• să prezinte rapoarte anuale pentru 3 ani anteriori, inclusiv sursele de finanțare; 

• să nu aibă datorii la bugetul de stat; 

În cazul în care reprezentantul candidează pentru re-nominalizarea în CESE, să prezinte 

un raport de activitate cu privire la activitatea sa la CESE. Pe durata unui mandat in CESE 

candidatul să fi elaborat în calitate de raportor cel puțin 2 opinii/avize și să fi prezidat cel puțin 

un grup de studiu. 

3. Nu sunt eligibile organizațiile care:  

• sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorități judiciare sau în curs de 

lichidare, şi-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste 

aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare 

prevăzute în legislația sau reglementările naționale în vigoare; 

• sunt vinovate de grave erori profesionale; 

• nu şi-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale 

sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile 

legale din țara în care sunt înregistrați; 

• au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, 

implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul 
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intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de 

corecție în acest sens. 

 

4. Dosarul de candidatură pentru CESE trebuie să conțină: 

• Scrisori de sprijin din partea a cel puțin 5 de organizații reprezentative - de 

preferabil federații, platforme si coaliții, dintre care cel puțin jumătate să provină din 

sectorul în care organizația își desfășoară activitatea.  

• candidații trebuie să prezinte un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea 

de activități de influențare a politicilor publice sau de reprezentare a intereselor unor 

grupuri de organizații care desfășoară o activitate de interes public.  

• adresa de nominalizare din partea organizației a reprezentantului in CESE;  

• copie a ultimului statut autentificat/certificat al organizației și a hotărârii 

judecătorești corespunzătoare definitivă și ale tuturor documentelor 

ulterioare/suplimentare ale statutului, inclusiv hotărârile judecătorești definitive; 

• copie a extrasului din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; 

• documentele privind  alegerea conducerii organizației; 

• copie a certificatului de cazier fiscal; 

• copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus; 

 

III. Criteriile orientative pentru selecția reprezentanților patronatelor și 

sindicatelor în Comitetul Economic si Social European (CESE) 

 

1. Criterii generale:  

Organizațiile candidate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale: 

• să aibă reprezentativitate națională în conformitate cu legislația în vigoare; 

• respectă principiile valorilor democratice, statului de drept și drepturilor omului; 

• nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură; 

• acționează în spațiul public și pentru binele public cu privire la preocupările și 

problemele legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu. 

 

2. Criterii specifice pentru organizațiile patronale: 

 

a)  Pentru a prezenta candidaturi pentru CESE organizațiile patronale trebuie să 

beneficieze de reprezentativitatea națională așa cum este prevăzută în Legea 62/2011 

privind dialogul social, la articolul 72: 

• au statut legal de confederație patronală; 

• au independență organizatorică și patrimonială; 

• au ca membri patroni ale căror unități cuprind cel puțin 7% din angajații din economia 

națională, cu excepția angajaților din sectorul bugetar; 
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• au structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu din județele României, inclusiv în 

municipiul București. 

 

b) În cazul în care reprezentantul candidează pentru re-nominalizarea în CESE, să prezinte 

un raport de activitate cu privire la activitatea sa la CESE. Pe durata unui mandat in 

CESE candidatul să fi elaborat în calitate de raportor cel puțin 2 opinii/avize și să fi 

prezidat cel puțin un grup de studiu. 

 

3. Criterii specifice pentru organizațiile sindicale: 

 

a) Pentru a prezenta candidaturi pentru CESE organizațiile sindicale trebuie să beneficieze 

de reprezentativitatea națională așa cum este prevăzută în Legea 62 din 2011prvind 

dialogul social, la articolul 51:  

• să funcționeze  la nivel național; 

• să aibă statut legal de confederație sindicală;  

• să aibă independență organizatorică și patrimonială; 

• organizațiile sindicale componente cumulează să aibă un număr de membri de cel puțin 

5% din efectivul angajaților din economia națională; 

• Să aibă structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu dintre județele României, 

inclusiv municipiul București. 

 

b) În cazul în care reprezentantul candidează pentru re-nominalizarea în CESE, să prezinte 

un raport de activitate cu privire la activitatea sa la CESE. Pe durata unui mandat in 

CESE candidatul să fi elaborat în calitate de raportor cel puțin 2 opinii/avize și să fi 

prezidat cel puțin un grup de studiu. 

 

4. Dosarul de candidatură pentru CESE trebuie să conțină: 

 

• adresa de nominalizare din partea organizației a reprezentantului in CESE;  

• candidații trebuie să prezinte un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea de 

activități de influențare a politicilor publice sau de reprezentare a intereselor unor 

grupuri de organizaţii care desfăşoară o activitate de interes public; 

• documente care să ateste calitatea de membru activ a organizației. 

• copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus; 

 

IV. Procedura de selecție 

Documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: sgg@gov.ro 

Data limită de transmitere a documentației este de 21 mai 2020.  

Guvernul va stabili lista reprezentanților României în cadrul Comisiei Economice și 

Sociale Europene în cel mult 5 de zile de la data închiderii termenului de transmitere a 

documentației. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: 

- aprobarea criteriilor orientative prezentate pentru selecția reprezentanților sindicatelor, 

patronatelor și societății civile, în vederea desemnării reprezentanților României în cadrul 

Comitetul Economic si Social European (CESE) pentru perioada 2020-2025; 

- Prim-Ministrul să nominalizeze, la propunerea Secretarului General al Guvernului, 

reprezentanții sindicatelor, patronatelor și altor organizații ale societății civile în CESE, pe baza 

criteriilor mai sus menționate, și să înainteze în timp util propunerile Consiliului Uniunii 

Europene în vederea numirii acestora în organele de reprezentare. 

 

 

 

 

 

 

  


