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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru muncă       Comisia pentru industrii       Comisia pentru politică 
   și protecție socială                           și servicii                   economică, reformă și  
                                                                                                           privatizare 
   Nr. 4c-9/711/2021                    Nr. 4c-3/449/2021                 Nr. 4c-1/356/2021                  
 

 
București, 31.05.2022 

  
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor 
economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de 
a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, transmis cu adresa nr. P.L.x. 385/2021 din data de 27 
septembrie 2021. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
     PREȘEDINTE,               PREȘEDINTE,                  PREȘEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON      SÀNDOR BENDE    COSTEL NECULAI DUNAVA 

  

simona.tirzioru
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București, 31.05.2022 

 
 

R A P O R T   C O M U N  
asupra proiectului lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a 
aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene  
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea 
ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 
perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
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emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 385/2021 din data de 27 septembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 486/24.06.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 20 septembrie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, în ședința din 06 octombrie 2021, a hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 16 noiembrie 2021, 
a hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, în ședința din 15 februarie 2022, 
a hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019, în sensul completării categoriilor de 
persoane disponibilizate care urmează să beneficieze de măsuri de protecţie socială, cu 
cele din cadrul operatorilor economici care sunt afectaţi de politica de decarbonare a 
Uniunii Europene, întrucât utilizează combustibili fosili - Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara S.A. (CEH), Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului 
S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), precum şi cu persoanele 
care urmează a fi disponibilizate din cadrul exploatărilor miniere de uraniu 
neperformante respectiv Compania Naţională a Uraniului S.A. Prin proiect se 
urmăreşte crearea cadrului legal pentru acordarea venitului lunar de completare şi a 
unor plăţi compensatorii, ca măsură de protecţie socială de care să beneficieze 
persoanele disponibilizate din companiile afectate, sunt stabilite principiile de acordare 
a măsurilor de protecţie socială, precum şi perioada de aplicare a acestor măsuri. 
 Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate.  
 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 09 noiembrie 2021.  

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 19 membri ai 
comisiei.  
 Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 14 decembrie 2021.  

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 20 membri ai 
comisiei. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 31 mai 2022.  

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 
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pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de 
stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-
2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, în forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 

     PREȘEDINTE,                   PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE 
ADRIAN SOLOMON         SÀNDOR BENDE     COSTEL NECULAI DUNAVA 

 
 
 
 
 

    SECRETAR,                         SECRETAR,                           SECRETAR   
DAN-CONSTANTIN        OANA MARCIANA                 BOGDAN-ALIN  
       ȘLINCU                                 ÖZMEN                                  STOICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou Lidia Vlădescu                           Consultant Alexandra Zorilă             Șef serviciu Lidia-Graziella Segărceanu 

Consilier parlamentar Camelia Revenco             


