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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/102/19 aprilie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca

urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social
ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, trimis comisiei cu adresa nr. 175 din 8 aprilie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi următoarele comisii:
1. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
3. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în raport cu obiectul şi conţinutul său.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor venituri de completare salariaţilor din unităţile sectorului producţiei de apărare
în perioadele de restrângere a activităţii, precum şi persoanelor disponibilizate din acest sector începând cu 15 februarie 2002.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât se impune necesitatea urgentării şi redimensionării capacităţilor de producţie
militară, mai ales că începând cu anul 2002 se abrogă Legea nr.78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de
apărare.

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: dl Laurenţiu Ungureanu, -
director general, d-na Georgeta Gheorghe � director general, d-na Cecilia Sebe � expert, d-na Adriana Ion - expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 28 martie 2002.

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 17 aprilie 2002, Comisia propune adoptarea acestuia  cu următoarele modificări:

I. Amendamente admise

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

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.170 din 13 decembrie
2001 privind atenuarea impactului social ca
urmare a procesului de reorganizare a
sectorului producţiei de apărare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele
modificări şi completări:

Se propune să devină Art.I.
�Art.I. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.170 din 13 decembrie 2001 privind
atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producţiei de apărare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele
modificări şi completări:�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
�Art.2. � (1) Persoanele disponibilizate
începând cu 15 februarie 2002, ca urmare a
reorganizării unităţilor din sectorul producţiei
de apărare, beneficiază de ajutor de şomaj,
acordat în condiţiile legii, precum şi de un
venit lunar de completare, egal cu diferenţa
dintre salariul mediu net pe economie din luna
anterioară disponibilizării şi nivelul ajutorului
de şomaj, stabilit potrivit reglementărilor

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
�Art.2. � (1) Persoanele disponibilizate începând cu
15 februarie 2002 ca urmare a reorganizării
unităţilor din sectorul producţiei de apărare
beneficiază de ajutor de şomaj, acordat în condiţiile
legii, precum şi de un venit lunar de completare egal
cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie
din luna anterioară disponibilizării şi nivelul
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legale în vigoare.
(2) Venitul de completare se acordă lunar, de
la data stabilirii ajutorului de şomaj, pe o
perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 15
aprilie 2003.
(3) După expirarea perioadei de acordare a
ajutorului de şomaj, persoanele
disponibilizate, în condiţiile alin.(1),
beneficiază, până la încheierea perioadei
prevăzute la alin.(2), de un venit de
completare egal cu salariul mediu net pe
economie din luna anterioară
disponibilizării.�

ajutorului de şomaj stabilit potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data
stabilirii ajutorului de şomaj, pe o perioadă de 14
luni, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2003.
(3) După expirarea perioadei de acordare a
ajutorului de şomaj, persoanele disponibilizate în
condiţiile alin.(1) beneficiază, până la încheierea
perioadei prevăzute la alin.(2), de un venit de
completare egal cu salariul mediu net pe economie
din luna anterioară disponibilizării.
(4) Persoanele care s-au încadrat în muncă sau se
pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la
alin.(2) beneficiază, până la expirarea acestei
perioade, de venitul de completare în cuantumul
stabilit în condiţiile alin.(1).�

Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.15/2002.

3 (din ordonanţa nr.170)
Articolul 4, alineatul (2)
(2) Venitul de completare prevăzut la art.2
este exceptat de la plata obligaţiilor către
bugetul asigurărilor sociale de stat şi către
Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.3, cu următorul cuprins:
�3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea
următorul cuprins:
�(2) Venitul de completare prevăzut la art.2 alin.(1)
este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul
asigurărilor sociale de stat şi către Fondul
asigurărilor sociale de sănătate, în perioada
acordării ajutorului de şomaj, precum şi după
încadrarea în muncă sau pensionare.�

Text preluat din OUG nr.15/2002
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4 3. Anexele nr.1 şi 2 vor avea următorul cuprins: Se propune reformularea textului ca pct.4, după cum urmează:
�4. Anexele nr.1 şi 2 vor avea următorul cuprins: Pentru respectarea

normelor de tehnică
legislativă.
Ca urmare a
introducerii de către
comisie, în legea de

nici o modificare pe
fond a anexelor.

Anexa nr.1
LISTA

cuprinzând agenţii economici ai căror salariaţi urmează
să beneficieze de venituri de completare în anul 2002, în

urma procesului de restructurare

2002
1. C.N. ROMARM � S.A. 15037 8665
2. S.C. AVIOANE CRAIOVA �
S.A.

518 100

3. S.C. ELPROF � S.A. Bucureşti 25 -
4. S.C. IAR � S.A. Braşov 380 -
5. S.C. IOR � S.A. Bucureşti 267 -
6. S.C. Uzina Mecanică Băbeni �
S.A.

319 80

7. S.C. Uzina Mecanică Mârşa �
S.A.

70 50

8. S.C. ROMPIRO � S.A. Orăştie 15 -
9. S.C. Uzina Mecanică Vălenii
de Munte � S.A. 162 -

10. S.C. Uzina Mecanică
Drăgăşani � S.A. 364 85

11. S.C. Uzina Mecanică Filiaşi �
S.A.

117 40

12. S.C. M.F.A. � S.A. Mizil 103 100
13. S.C. Şantierul Naval Mangalia
� S.A. 160 80

T O 

Anexa nr.1
LISTA

cuprinzând agenţii economici ai căror salariaţi urmează
să beneficieze de venituri de completare în anul 2002, în

urma procesului de restructurare

2002
1. C.N. �ROMARM� � S.A. 15037 8665
2. S.C. AVIOANE CRAIOVA �
S.A.

518 100

3. S.C. ELPROF � S.A. Bucureşti 25 -
4. S.C. I.A.R. � S.A. Braşov 380 -
5. S.C. I.O.R. � S.A. Bucureşti 267 -
6. S.C. Uzina Mecanică Băbeni �
S.A.

319 80

7. S.C. Uzina Mecanică Mârşa �
S.A.

70 50

8. S.C. ROMPIRO � S.A. Orăştie 15 -
9. S.C. Uzina Mecanică Vălenii
de Munte � S.A. 162 -

10. S.C. Uzina Mecanică
Drăgăşani � S.A. 364 85

11. S.C. Uzina Mecanică Filiaşi �
S.A.

117 40

12. S.C. M.F.A. � S.A. Mizil 103 100
13. S.C. Şantierul Naval Mangalia
� S.A. 160 80
T A L: 17537 9200 T O T A L: 17537 9200
aprobare, a unui nou
punct faţă de varianta
Senatului, punctul 3 a
devenit punctul 4, fără

Agentul economic
Nr.

salariaţi
ian.2002

Nr.
mediu de
salariaţi

febr.-dec.
Agentul economic

Nr.
salariaţi
ian.2002

Nr.
mediu de
salariaţi

febr.-dec.
4
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Anexa nr.2
LISTA

cu numărul de salariaţi ce se disponibilizează începând
cu 15 februarie 2002

Nr.
crt. Agentul economic

Nr. salariaţi ce
urmează a fi

disponibilizaţi
1 C.N. ROMARM � S.A. 6372
2 S.C. AVIOANE CRAIOVA � S.A. 518
3 S.C. ELPROF � S.A. Bucureşti 25
4 S.C. IOR � S.A. Bucureşti 267
5 S.C. Uzina Mecanică Băbeni � S.A. 137
6 S.C. Uzina Mecanică Mârşa � S.A. 72
7 S.C. ROMPIRO � S.A. Orăştie 15
8 S.C. Uzina Mecanică Vălenii de

Munte � S.A. 300

9 S.C. Uzina Mecanică Drăgăşani �
S.A. 252

10 S.C. Uzina Mecanică Filiaşi � S.A. 117
11 S.C. M.F.A. � S.A. Mizil 103
12 S.C. Şantierul Naval Mangalia �

S.A.
159

T O T A L: 8337

Anexa nr.2
LISTA

cu numărul de salariaţi ce se disponibilizează începând
cu 15 februarie 2002

Nr.
crt. Agentul economic

Nr. salariaţi ce
urmează a fi

disponibilizaţi
1 C.N. ROMARM � S.A. 6372
2 S.C. AVIOANE CRAIOVA � S.A. 518
3 S.C. ELPROF � S.A. Bucureşti 25
4 S.C. I.O.R. � S.A. Bucureşti 267
5 S.C. Uzina Mecanică Băbeni � S.A. 137
6 S.C. Uzina Mecanică Mârşa � S.A. 72
7 S.C. ROMPIRO � S.A. Orăştie 15
8 S.C. Uzina Mecanică Vălenii de

Munte � S.A. 300

9 S.C. Uzina Mecanică Drăgăşani �
S.A. 252

10 S.C. Uzina Mecanică Filiaşi � S.A. 117
11 S.C. M.F.A. � S.A. Mizil 103
12 S.C. Şantierul Naval Mangalia �

S.A.
159

T O T A L: 8337
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0 1 2 3

5 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca art.II, cu următorul cuprins:
�Art.II. � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001, cu modificările aduse prin prezenta
lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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