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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru muncă şi 
protecţie socială               16 octombrie 1997 
                  369 
 
 
 

     RAPORT 
 

   asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea  pentru 
munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor  care lucrează în industria minieră  

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul iniţial 
(textul iniţial ) 

Amendamentul propus 
           (autorul) 
Text adoptat de comisie 

      
          Motivare    

 
1. 

 
Titlul Ordonanţei 
Ordonanţă cu privire la pensionarea  pentru  
munca  depusă cu reducere de vârstă a 
femeilor care lucrează în industria minieră 

Comisia propune  să se  reformuleze    titlul  
Ordonanţei după cum  urmează: 
“Ordonanţă cu privire la pensionarea  pentru  
munca  depusă şi limită de vârstă cu reducere 
de vârstă a femeilor care lucrează în industria 
minieră.” 
 
Autor: deputat Marian Sârbu 

Pentru  a  se corela cu  denumirea din 
Legea  nr.3/1977 a categoriei de 
pensie la care se referă ordonanţa - a 
se verdea art. 8 din Legea nr. 3/1977 
-   

 2. Art.1.- (1)  Femeile salariate din  industria 
minieră care au vechimea integrală în muncă  
în sectorul de stat pot solicita pensionarea 
pentru munca depusă cu  2 ani înainte de 
împlinirea vârstei de pensionare la cerere 
prevăzută de Legea privind  pensiile de 
asigurări sociale şi asistenţă socială. 
(2) Persoanele  prevăzute la alin.1, care au 

Comisia  propune următorul text pentru  
articolul 1 : 
 
“Art.1.- (1)  Femeile salariate din  industria 
minieră care au vechimea integrală în muncă  
în sectorul de stat pot solicita pensionarea 
pentru munca depusă şi limită de vârstă cu  2 
ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare 

 
Pentru corelare cu titlul  legii, şi 
pentru  respectarea  normelor de 
tehnică legislativă 
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realizat o vechime de cel puţin 20 ani în 
subteran sau 25 ani în cariere şi instalaţii de 
preparare, pot solicita pensionarea pentru 
munca depusă cu 2 ani  înainte de împlinirea 
vârstei de pensionare prevăzute  pentru aceste 
categorii. 
(3) Persoanele prevăzute la alin.1, care au 
realizat  vechime de 10-25 ani în cariere şi 
instalaţii de preparare, pot solicita 
pensionarea  pentru munca depusă cu 2 ani 
înainte de împlinirea  vârstei de pensionare  
prevăzută pentru această categorie.   
   

la cerere prevăzută de Legea nr. 3/1977 privind  
pensiile de asigurări sociale şi asistenţă socială 
cu modificările ulterioare. 
(2) Persoanele  prevăzute la alin.1, care au 
realizat o vechime de cel puţin 20 ani în 
subteran sau 25 ani în cariere şi instalaţii de 
preparare, pot solicita pensionarea pentru 
munca depusă cu 2 ani  înainte de împlinirea 
vârstei de pensionare prevăzute  pentru aceste 
categorii. 
(3) Persoanele prevăzute la alin.1, care au 
realizat  vechime de 10-25 ani în cariere şi 
instalaţii de preparare, pot solicita pensionarea  
pentru munca depusă şi limită de vârstă cu 2 
ani înainte de împlinirea  vârstei de pensionare  
prevăzută pentru această categorie. 
 
Autor: deputat Sârbu Marian 

3. Art. 2.- Persoanele  care se pensionează  în  
conformitate cu prevederile art.1, nu 
beneficiază de masurile de protecţie  
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 
9/1997, cu privire la unele măsuri de protecţie 
pentru persoanele ale căror contracte 
individuale de muncă vor fi desfăcute ca 
urmare a concedierllor colective prin 
aplicarea programelor de restructurare, 
privatizare, lichidare, aprobată prin Legea 
nr.108/1997. 

Comisia  a reformulat textul după cum 
urmează: 
“Art. 2.- Persoanele  care se pensionează  în  
conformitate cu prevederile art.1, nu 
beneficiază de masurile de protecţie  prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă nr. 9/1997, cu privire 
la unele măsuri de protecţie pentru persoanele 
ale căror contracte individuale de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierllor colective 
prin aplicarea programelor de restructurare, 
privatizare, lichidare, aprobată prin Legea 
nr.108/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/1997 cu privire la 
unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale 
căror contracte individuale de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierllor colective 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
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prin aplicarea programelor de restructurare, 
privatizare, lichidare.” 
Autor: .deputat George Şerban 

 
  Menţionăm  că prezenta propunere legislativă are caracterul unei legi  organice în conformitate  cu art. 72 alin.(3) 
litera l din Constituţia României. 
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