PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice
şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 35/1997 privind măsurile de
stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în şedinţa din 9
septembrie 1997 propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
Text iniţial
1 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa
de Urgenţă nr.35/1997 privind
măsurile de stimulare a persoanelor
fizice şi juridice pentru încadrarea
în
muncă
a
absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ.
2 Art.1 (din Ordonanţă)
(4) Listele cu posturi vor fi
comunicate Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale, care le va
centraliza şi înainta Ministerului
Învătămânţului.

Amendamentul comisiei
Motivarea
(autorul)
Se propune completarea textului, la final, cu Având în vedere modificările
sintagma”care se modifică şi se completează aduse unor texte ale Ordonanţei
după cum urmează:”
sub forma amendamentelor
cuprinse în raport.
Se propune introducerea ca pct.1, a unui text, Pentru
concordanţă
cu următorul cuprins:
prevederile
“1. La articolul 1 alin. 4 şi alin. 5 se Învăţământului.
înlocuieşte
sintagma
“Ministerul
Învăţământului” cu “Ministerul Educaţiei
Naţionale”.

cu
Legii

3

4.

(5) Ministerul Învăţământului va
asigura afişarea acestor liste la
fiecare unitate de învăţământ, în
raport cu studiile absolvite şi cu
specificul locurilor de muncă.
Art.2 (din Ordonanţă)
(1) Persoanele fizice sau juridice
care încadrează absolvenţi cu
contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 12 luni pentru fiecare
absolvent,
o
sumă
lunară
reprezentând 70% din salariul de
bază net, la data angajării.
(2) Persoanele fizice sau juridice
care încadrează absolvenţi proveniţi
din rândul persoanelor handicapate,
cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 18 luni pentru fiecare
absolvent , o sumă lunară
reprezentând 70% din salariul de
bază net, la data angajării.
Art.2(5) - Obligaţia de restituire
prevăzută la alineatul precedent nu
revine persoanelor fizice sau
juridice dacă au desfăcut contractul
individual de muncă pe motive
obligatorii
sau
imputabile
absolventului.

Se propune introducerea ca pct.2, a unui text Pentru o mai corectă formulare.
cu următorul cuprins:
“2. La art.2 alin (1) şi (2) se introduce
cuvântul “stabilit” după sintagma “din
salariul de bază net”.

Se propune introducerea ca pct.3 a unui text Pentru o mai corectă formulare
cu urmatorul cuprins:
din punct de vedere juridic.
“3. Alineatul 5 al articolului 2 va avea
următorul cuprins:
“(5) Obligaţia de restituire prevăzută la
alineatul precedent nu revine persoanelor
fizice sau juridice dacă au desfăcut contractul
individual de muncă pe motive imputabile

5.

6.

7.

Art.3(1)- Absolvenţii instituţiilor de
învăţământ prevăzute la art.1 pot fi
încadraţi o singură dată în condiţiile
prezentei Ordonanţe de urgenţă, în
termen de 12 luni sau de 18 luni de
la data absolvirii studiilor.
(2) - În cazul în care în perioada de
12 luni sau de 18 luni, absolvenţilor
li se desface contractul individual
de muncă, din motive neimputabile
lor, aceştia se pot încadra la alte
persoane fizice sau juridice, care
beneficiază de măsurile de
stimulare stabilite prin prezenta
Ordonanţă de urgenţă sub condiţia
de a nu se depăşi termenul de 12
luni sau de 18 luni prevăzut la
alineatul precedent.
Art.5
Art.24 din Legea nr.1/1991, privind
protecţia sociala a şomerilor şi
reintegrării lor profesionale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se completează cu lit.g)
şi h) care vor avea următorul
cuprins:............................................
........
Art.8 - La data intrării în vigoare a

absolvenţilor
sau
neimputabile
angajatorului.”
Autor: dl.deputat Marian Sârbu
Se propune introducerea ca pct.4 a unui text Pentru o mai bună formulare.
cu următorul cuprins:
“4. La articolul 3 alin.(1) şi (2) se introduce
sintagma “după caz” după sintagma “de 12
luni sau”.

Se propune introducerea ca pct.5 a unui text Pentru o mai corectă exprimare
din punct de vedere gramatical.
cu următorul cuprins:
“5.La articolul 5 se înlocuieşte cuvântul
“reintegrării” cu “reintegrarea”.

Se propune introducerea ca pct.6 a unui text Pentru o mai corecta formulare

din punct de vedere tehnic
prezentei Ordonanţe de urgenţă se cu următorul cuprins:
abrogă prevederile Ordonanţei “6. La articolul 8 se înlocuieşte cuvântul “la” legislativ
nr.32/1994, privind încadrarea în cu “pe”.
muncă a absolvenţilor instituţiilor
de
învăţământ publicată în
Monitorul Oficial al României,
partea I, nr.217 din 16 august 1994,
aprobată prin Legea nr.146/1994,
pentru aprobarea unor ordonanţe
ale Guvernului emise în baza Legii
nr.72/1994,
privind
abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.374 din 31
decembrie 1994.
ÎN CURSUL DEZBATERII ÎN COMISIE, URMĂTOARELE AMENDAMENTE NU AU FOST ACCEPTATE
Nr.
crt.
1.

Text iniţial
Art.2(1) (din Ordonanţă)
Persoanele fizice sau juridice care
încadrează absolvenţi cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 12 luni pentru fiecare
absolvent,
o
sumă
lunară
reprezentând 70% din salariul de

Amendamentul propus
(autorul)
Dl deputat Valentin Iliescu propune
înlocuirea sintagmei “pe o perioadă de 12
luni” cu sintagma “pe o perioadă de 18
luni”.

Motivarea respingerii
Argumente pentru susţinere:
Pentru stimularea suplimentară
a agenţilor economici care
angajează absolvenţi.
Argumente pentru respingere:
Întrucât prelungirea perioadei ar
determina creşterea cheltuielilor
suplimentare datorate aplicării

2.

3.

4.

bază net, la data angajării.
Art.2(1) Persoanele fizice sau Dl deputat Buzatu Dumitru propune
juridice care încadrează absolvenţi înlocuirea sintagmei “salariul de bază net” cu
cu contract individual de muncă pe “salariul de bază brut”.
durată nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 12 luni pentru fiecare
absolvent,
o
sumă
lunară
reprezentând 70% din salariul de
bază net, la data angajării.

prezentei Oronanţe.
Argumente pentru susţinere:
În felul acesta prevederea din
art.2(1) devine stimulativă şi
oferă posibilităţi mai mari
absolvenţilor.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat că folosirea
conceptului de “salariul de bază
net” este în concordanţă atât cu
scopul Ordonanţei cât şi cu
resursele existente.
D-nii deputaţi Ion Lazia şi Marian Sârbu Argumente pentru susţinere:
propun eliminarea din finalul textelor alin(1) Asigurarea unor dinamici în
şi (2) a sintagmei “la data angajării”
ceea ce priveşte contribuţia
şi completarea textelor cu cuvântul “lunar” statului în funcţie de creşterea
salariilor angajaţilor.
după sintagma “salariul de bază net”.
Argumente pentru respingere:
Dacă contribuţia din fondul de
şomaj s-ar calcula în funcţie de
salariul de bază net lunar,
aceasta ar fi dificil de
previzionat şi cuantificat, iar
fondurile antrenate ar depăşi
calculele estimate.

Art.2(1) Persoanele fizice sau
juridice care încadrează absolvenţi
cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 12 luni pentru fiecare
absolvent,
o
sumă
lunară
reprezentând 70% din salariul de
bază net, la data angajării.
(2) Persoanele fizice sau juridice
care încadrează absolvenţi proveniţi
din rândul persoanelor handicapate,
cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, primesc pe o
perioadă de 18 luni pentru fiecare
absolvent,
o
sumă
lunară
reprezentând 70% din salariul de
bază net, la data angajării.
Art.2(3) - Persoanele fizice sau Dl deputat Ion Lazia propune eliminarea Argumente pentru susţinere:
juridice care angajează absolvenţi textului.
Întrucât în practică prevederea

în condiţiile alineatelor 1 şi 2 sunt
obligate să menţină contractul
individual de muncă cel puţin 3 ani
de la data încheierii.

PREŞEDINTE,
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

este inoperantă şi nu crează o
protecţie reală.
Argumente pentru respingere:
S-a apreciat că acest text
constituie o garanţie împotriva
eventualelor
abuzuri
ale
angajatorilor.
SECRETAR,
TEODOR STANCA

