CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Nr. 27/454/2 noiembrie 2001

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic
“SIDEX” S.A. Galaţi

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic “SIDEX” S.A. Galaţi, trimis
comisiei cu adresa nr. 557 din 23 octombrie 2001.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de
lege mai sus menţionat în şedinţa din 30 octombrie 2001.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0

1

1

Articolul 19, alineatele (1) şi (2)
Art.19. - (1) Salariaţii societăţii care
într-o perioadă de 36 de luni de la
data finalizării se pensionează în
condiţiile Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, în vederea obţinerii
pensiei pentru limită de vârstă,
pensiei anticipate sau a pensiei
anticipate parţial, beneficiază, până
la expirarea perioadei celor 36 de
luni, şi de un venit de completare
egal cu diferenţa dintre pensia
calculată şi salariul individual mediu
net din ultimele 12 luni de activitate.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2

Motivarea
3

Se propune reformularea textelor
alin.(1) şi alin.(2) după cum
urmează:
“Art.19. - (1) Salariaţii societăţii
care într-o perioadă de 36 de luni de
la data finalizării se pensionează în
condiţiile Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, în vederea obţinerii
pensiei pentru limită de vârstă,
pensiei anticipate sau a pensiei Pentru claritatea
anticipate parţial, beneficiază lunar, textului.
până la expirarea perioadei celor 36
de luni, şi de un venit de completare
egal cu diferenţa dintre pensia

1

(2) Salariaţii al căror contract
individual de muncă va înceta,
inclusiv pe baza acordului încheiat
între societate şi salariat, într-o
perioadă de 12 luni de la data
finalizării beneficiază de ajutor de
şomaj stabilit în baza prevederilor
legale în vigoare şi au dreptul, până
la expirarea perioadei celor 12 luni,
la un venit de completare egal cu
diferenţa dintre nivelul ajutorului de
şomaj şi salariul individual mediu
net din ultimele 12 luni de activitate.

calculată şi salariul individual mediu
net din ultimele 12 luni de activitate.
(2) Salariaţii al căror contract
individual de muncă va înceta,
inclusiv pe baza acordului încheiat
între societate şi salariat, într-o
perioadă de 12 luni de la data
finalizării beneficiază de ajutor de
şomaj stabilit în baza prevederilor
legale în vigoare şi au dreptul, până
la expirarea perioadei celor 12 luni,
la un venit de completare lunar egal
cu diferenţa dintre nivelul ajutorului
de şomaj şi salariul individual mediu
net din ultimele 12 luni de
activitate.”
Autor: deputat Smaranda Dobrescu

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse:
Nr.
crt.
0
1

Articolul
(textul iniţial)
1

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
2

Art.15. – Se acordă societăţii Dl deputat Gheorghe Barbu
următoarele facilităţi temporare propune eliminarea textului.
privitoare la plata contribuţiilor
de
asigurări
sociale,
contribuţiilor de asigurări
sociale
de
sănătate
şi
contribuţiilor la Fondul pentru
plata ajutorului de şomaj, după
cum urmează:
a) eşalonarea plăţii, cu o
perioadă de graţie de 36 luni de
la data finalizării, pentru
sumele aferente primelor 36 de
luni de la data finalizării, în
sensul că debitele aferente
fiecăreia dintre aceste luni
înregistrate cu titlul de
contribuţii de asigurări sociale
în această perioadă, se vor plăti
lunar începând cu luna a 37-a
de la data finalizării (data
primei plăţi);
b) amânarea la plată cu 24 de
luni de la data primei plăţi a
sumelor reprezentând diferenţa
dintre contribuţia lunară pentru

Motivare
3
Argumente pentru susţinere:
Se acordă cumpărătorului sume
cu care să gestioneze afacerea
şi să-şi plătească debitele pe
baza sumelor neplătite 36 de
luni, respectiv 61 de luni din
contribuţiile de C.A.S, şomaj şi
reţinute de către cumpărător.
Odată cu începerea plăţilor
acestor sume reţinute, nu se
specifică dacă sumele vor fi
actualizate.
Argumente pentru respingere:
Prevederile art.15 sunt în
concordanţă cu art.18 din
Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.
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asigurări
sociale
normal
datorată şi suma pe care
societatea ar urma
să o
plătească lunar, în limita
cheltuielilor
cu
salariile
prevăzute în bugetul său anual
de venituri şi cheltuieli
(diferenţa cumulată);
c) plata diferenţei cumulate în
36 de rate lunare începând cu
luna a 25-a de la data primei
plăţi;
d) pe perioada cuprinsă între
data finalizării şi a 61-a lună de
la data finalizării nu se
datorează
penalităţi
de
întârziere.
2

Articolul 19, alineatul (3)
(3) Sumele destinate acoperirii
valorii venitului de completare
se suportă de la bugetul
Fondului
pentru
plata
ajutorului de şomaj şi sunt
exceptate
de
la
plata
obligaţiilor
către
bugetul
asigurărilor sociale de stat.

Dl deputat Gheorghe Barbu
propune reformularea textului
alin.(3) după cum urmează:
“(3)
Sumele
destinate
acoperirii valorii venitului de
completare se suportă de la
bugetul
de
stat
pentru
completarea pensiilor şi din
bugetul Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj pentru care
se efectuează şi obligaţiile de
plată către bugetul asigurărilor
sociale de stat.”

PREŞEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

Argumente pentru susţinere:
Nu se pot face plăţi între două
bugete de asigurări între care
nu există posibilităţi legate de
transfer de sume faţă de
bugetul de stat de unde se pot
face astfel de transferuri.
Argumente pentru respingere:
Venitul de completare este o
formă de protecţie socială.

SECRETAR,
Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit:
Expert Sorina SZABO
Expert Elena ANGHEL
Expert Bogdan PASCU
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