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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 23 iunie 2011 
Nr. 27/304  

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi 

reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 379 din 6 iunie 2011, cu dezbaterea pe fond în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 

regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

 



La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.416/08.04.2011) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/263/15.06.2011) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/587/21.06.2011) 
• avizul favorabil Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare (nr.21/168/21.06.2011) 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii măsurilor de protecţie socială de care 
beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective din domeniul minier, energetic, în baza programelor de 
restructurare şi reorganizare a societăţilor, aprobate prin hotărâre de Guvern, la propunerea ministerului de resort, în 
condiţiile în care există un program de restructurare şi reorganizare. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în vederea 
reintroducerii venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate, venit reglementat prin OUG nr. 116/2006 
şi abrogat prin Legea nr.118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. 

 
Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 21 iunie 2011 au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
 D-l Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 
 D-na Dana Barbu, consilier, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 6 voturi împotrivă. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 mai 2011. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
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 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune adoptarea cu modificări a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi 

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul aprobării ordonanţei de urgenţă. 
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Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
 
Titlul legii  
 
Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2011 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare 
a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor 
autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei 
publice locale 

 
Titlul legii  
 
Lege privind aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2011 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare 
a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor 
autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei 
publice locale 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

  
Autori: membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

2.  
__ 

 
Articol unic. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36 din 6 aprilie 
2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare 
a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor 
autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.263 din 14 aprilie 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36 din 6 aprilie 
2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare 
a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor 
autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.263 din 14 aprilie 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

2011. 
 

2011. 
 
Autori: membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

3.  

Titlul Ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2006 privind 
protecţia socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca 
urmare a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale 
 
 
 
 

  
nemodificat 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

4.  
Art. I. - Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 116/2006 privind 
protectia sociala acordata 
persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca 
urmare a restructurarii si 
reorganizarii unor societati 
nationale, regii autonome, 
companii nationale si societati 
comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum si a societatilor 
comerciale si regiilor autonome 
subordonate autoritatilor 
administratiei publice locale, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 
28 decembrie 2006, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 
nr. 171/2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se 
modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza:  
 

  
nemodificat 

 

5.  
1. La articolul 7, dupa litera c) se 
introduce o noua litera, litera d), 
cu urmatorul cuprins:  
"d) venit lunar de completare." 
  

  
nemodificat 
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http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-116-2006-protectia-sociala-acordata-persoanelor-disponibilizate-prin-concedieri-colective-efectuate-urmare-restructurarii-reorganizarii-unor-societati-national-(MjIxODA5).htm
http://www.legestart.ro/Legea-171-2007-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-116-2006-protectia-sociala-acordata-persoanelor-disponibilizate-prin-concedieri-colective-efectuate-urmare-res-(MjUyMDg0).htm


Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

6.  
2. Dupa articolul 8 se introduce 
un nou articol, articolul 81, cu 
urmatorul cuprins:  
"Art.81. - (1) Venitul lunar de 
completare prevazut la art. 7 lit. 
d) se stabileste odata cu 
indemnizatia de somaj si este 
egal cu diferenta dintre salariul 
individual mediu net pe ultimele 3 
luni inainte de concediere, stabilit 
pe baza clauzelor din contractul 
individual de munca, dar nu mai 
mult decat salariul mediu net pe 
economie din luna ianuarie a 
anului in care s-a efectuat 
concedierea, comunicat de 
Institutul National de Statistica, si 
nivelul indemnizatiei de somaj.  
(2) Venitul de completare se 
acorda lunar, pe perioade stabilite 
diferentiat, in functie de vechimea 
in munca a persoanelor 
concediate in conditiile prezentei 
ordonante de urgenta, dupa cum 
urmeaza:  
a) 20 de luni, pentru persoanele 
care au o vechime in munca de 
pana la 15 ani;  
b) 22 de luni, pentru salariatii 

  
nemodificat 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

care au o vechime in munca 
cuprinsa intre 15 si 25 de ani;  
c) 24 de luni, pentru salariatii 
care au o vechime in munca de 
peste 25 de ani.  
(3) Dupa expirarea perioadei de 
acordare a indemnizatiei de 
somaj, persoanele concediate in 
conditiile prezentei ordonante de 
urgenta beneficiaza, pana la 
incheierea perioadei prevazute la 
alin. (2), de un venit lunar de 
completare egal cu salariul 
individual mediu net pe ultimele 3 
luni inainte de concediere, stabilit 
pe baza clauzelor din contractul 
individual de munca, dar nu mai 
mult decat salariul mediu net pe 
economie din luna ianuarie a 
anului in care s-a efectuat 
concedierea, comunicat de 
Institutul National de Statistica."  
 

7.  
3. La articolul 10, alineatul (2) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:  
"(2) Venitul lunar de completare 
prevazut la alin. (1) se modifica 
odata cu recalcularea 

  
nemodificat 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

indemnizatiei de somaj, ca 
urmare a modificarii indicatorului 
social de referinta prin hotarare a 
Guvernului."  
 

8.  
4. Articolul 16 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:  
"Art. 16. -(1) Plata venitului lunar 
de completare prevazut la art. 7 
lit. d) inceteaza la data refuzului 
nejustificat de a se incadra intr-un 
loc de munca conform pregatirii 
sau nivelului studiilor, a refuzului 
nejustificat de a participa la 
serviciile pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca si de 
formare profesionala, la serviciile 
de consiliere si mediere oferite de 
agentia pentru ocuparea fortei de 
munca la care persoanele sunt 
inregistrate sau la data 
intreruperii acestora din motive 
imputabile persoanei, in conditiile 
prevazute de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor 
pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, si la data depistarii 

  
nemodificat 
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http://www.legestart.ro/Legea-76-2002-sistemul-asigurarilor-somaj-stimularea-ocuparii-fortei-munca-(OTk4Mw--).htm


Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

faptului ca presteaza activitati 
lucrative fara forme legale.  
(2) Se considera refuz nejustificat 
in sensul alin. (1) refuzul motivat 
de:  
a) primirea unui salariu egal sau 
mai mic decat venitul lunar de 
completare;  
b) neparticiparea la programe de 
reconversie profesionala furnizate 
gratuit de agentiile pentru 
ocuparea fortei de munca sub 
forma de servicii de initiere, 
calificare, recalificare, 
perfectionare si specializare, in 
situatia in care persoanele nu 
participa la programe de formare 
profesionala, organizate in 
conditiile legii, a caror finantare 
este asigurata din asistenta 
financiara nerambursabila primita 
de Romania, in calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, prin 
intermediul Fondului european de 
dezvoltare regionala, Fondului 
social european si Fondului de 
coeziune, in conditiile prevazute 
de Legea nr. 76/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare.  

 
11/13 



Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

(3) Nu se considera refuz 
nejustificat in sensul alin. (1) 
starea de sanatate 
necorespunzatoare pentru 
prestarea unei munci, justificata 
in baza unui certificat medical, 
confirmat de comisiile de 
expertiza medicala si prezentat de 
persoanele in cauza, in termen de 
30 de zile de la intervenirea 
acesteia."  
 

9.  
Art. II. - In cuprinsul Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 
116/2006 privind protectia sociala 
acordata persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare a 
restructurarii si reorganizarii unor 
societati nationale, regii 
autonome, companii nationale si 
societati comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum si a 
societatilor comerciale si regiilor 
autonome subordonate 
autoritatilor administratiei publice 
locale, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 
171/2007, cu modificarile si 

  
nemodificat 
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Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

completarile ulterioare, referirile 
la art. 8 alin. (1)-(3) si la art. 7 
lit. c) se fac la art. 81 alin. (1)-(3) 
si, respectiv, la art. 7 lit. d).  
 

 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
   Victor Paul Dobre       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 

       Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO 

 
 
 

 

 
13/13 


	Amendamente admise
	În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

	Text Senat
	Text propus de Comisie

		2011-06-23T13:04:19+0300
	Lidia G. Vladescu




