
Cu privire la modul și principiile de selectare a membrilor 

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru (CE) 

 

Activitatea CE este reglementată de Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru aprobat prin hotărârea Guvernului nr.631 din 22 

august 2011.  

 

În partea ce ține de membrii CE, capitolul III din acest Regulament prevede următoarele: 

- membrii CE sânt numiți de Prim-ministru; 

- din componența CE fac parte membri din rândurile reprezentanților mediului de afaceri și 

asociațiilor de business, comunității științifice, organizațiilor internaționale active în 

domeniul reformelor mediului de afaceri și instituțiilor statului;  

- componența CE este aprobată prin decizia Prim-ministrului; 

- pentru aprobare ca membru este necesară confirmarea disponibilității persoanelor invitate 

de către Prim-ministru; 

- calitatea de membru al CE este benevolă și presupune o înaltă responsabilitate civică; 

- calitatea de membru al CE încetează în următoarele cazuri: retragerea benevolă; 

desființarea organizației în care activează și la propunerea Prim-ministrului. 

- Secretariatul CE informează Prim-ministrul, care va decide, în funcție de necesitate, 

demararea procedurii de selectare a noilor membri ai CE. 

 

Reieșind din componența CE expus supra din momentul inițierii activității CE (începutul anului 

2014), modificări substanțiale în componența reprezentanților au survenit permanent doar la 

categoria reprezentanți ai mediului de afaceri și asociațiilor de business. Reprezentanții 

comunității științifice, având în vedere numărul lor redus în țară, a rămas aproape neschimbat. 

Reprezentanții organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri s-a 

modificat doar odată cu și datorită apariției noilor susținători/donatori ai CE. La moment practic 

toate instituțiile statului care au tangență cu reglementarea, elaborarea de politici, emiterea de 

acte permisive, efectuarea acțiunilor de control, toate cele enumerate ținând de domeniul 

mediului de afaceri, își au reprezentanții săi în CE.  

 

Cât privește selectarea noilor membri în CE din partea reprezentanților mediului de afaceri și 

asociațiilor de business, Secretariatul CE aplică următoarele reguli și criterii: 

- existența adresării scrise către CE din partea candidatului prin care se confirmă 

disponibilitatea  participării în CE; 

- analiza persoanei din punct de vedere a constatării gradului de responsabilitate civică, 

(integritatea și onestitatea acesteia în baza informației publice accesibile); 

- analiza asociației pe care candidatul o reprezintă:  

o numărul de membri ai asociației, care să confirme nivelul de reprezentativitate; 

o genul de activitate a asociației, care să acopere un segment major și important al 

economiei naționale; 

o componența membrilor asociației din punct de vedere a reprezentării unei 

categorii de persoane (i.e. femei – antreprenoare, persoane cu dizabilități etc.) 

o prezența asociației în spațiul public, gradul de activism și participațiune a acesteia 

în viața politică și socială. 

 

Persoanele care corespund rigorilor și criteriilor de mai sus, se propun de către Secretariat 

Primului ministru.  

 

Persoanele acceptate de Prim-ministru se includ de către Secretariat în proiectul deciziei Prim-

ministrului de modificare a componenței CE: 


