
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/463 
                18 septembrie 2006 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 

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

protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale 
şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale, trimis cu adresa nr. PL.X 581 din 29 iunie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr. 662/4.05.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/881/28.08.2006 - favorabil). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, 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 de a beneficia de prevederile acestui act normativ persoanele preluate prin 
protocol după data de 1 ianuarie 2005 de către societăţile comerciale potrivit dispoziţiilor actelor normative în vigoare precum şi 
cele preluate de societăţile comerciale şi regiile autonome ca urmare a divizării societăţilor prevăzute la art.1 din această 
ordonanţă de urgenţă. De asemenea, proiectul de lege prevede introducerea unui articol nou potrivit căruia se dispune notificarea 
Consiliului Concurenţei cu privire la măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege pentru a soluţiona situaţia de fapt a personalului 
preluat pe bază de protocol de la Societatea Comercială “Conpet” precum şi a altor categorii de personal aflate în situaţii similare.  

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

republicată.  
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi conform prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: dl  Robert Neagoe – director general – Ministerul Economiei şi Comerţului –Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie şi dl Alin Goga - consilier juridic – Ministerul Economiei şi Comerţului – Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 iunie 2006. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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 În urma dezbaterilor în şedinţa din 12 septembrie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege: 
 

 
I. 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 
 

0     1 2 3 4
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2006 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2003 
privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, 
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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0 1 2 3 4 
 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.35 din 10 
mai 2006 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare,
reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, 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.420 din 16 mai 2006. 

 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.35 din 10 
mai 2006 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea 
procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, 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.420 din 16 
mai 2006 cu următoarea 
modificare: 

 

 

 Pentru respectarea normelor 
de tehnciă legislativă ca 
urmare a modificării 
propuse în prezentul raport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Titlul ordonanţei de urgenţă 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind 
stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale 
 

 
4 

 
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2003 privind 
stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, 
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.144 din 5 
martie 2003, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.569/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
5 

 
1. După alineatul (11) al articolului 7 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(12), cu următorul cuprins: 
„(12) Beneficiază de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi 
următoarele categorii de persoane 
care: 
a) au fost preluate după data de 1 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
ianuarie 2005, prin protocol, de 
societăţi comerciale pe baza actelor 
normative în vigoare şi ale căror 
contracte individuale de muncă pe 
durată nedeterminată cu aceste 
societăţi au încetat până la data de 31 
ianuarie 2006 inclusiv, în urma 
disponibilizărilor prin concedieri 
colective; 
b) au fost preluate de societăţile 
comerciale şi regiile autonome 
rezultate în urma divizării celor 
prevăzute la art.1, ale căror contracte 
individuale de muncă pe durată 
nedeterminată au încetat până la data 
de 31 ianuarie 2006 în urma 
disponibilizărilor prin concedieri 
colective, dacă anterior datei de 1 
ianuarie 2005 aveau încheiate 
contracte individuale de muncă pe 
durată nedeterminată cu societăţile 
comerciale şi regiile autonome 
supuse divizării.” 
 

 
6 

 
2. După articolul 15 se introduce un 
nou articol, articolul 16, cu 
următorul cuprins: 
„Art.16. – (1) Măsurile de sprijin 
susceptibile de a constitui ajutoare de 
stat, prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă, vor fi notificate 

 
Nemodificat  

 
- La articolul unic, punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„2. După articolul 15 se introduce un 
nou articol, articolul 151, cu 
următorul cuprins: 
Art.151. – (1) Măsurile de sprijin 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
Consiliului Concurenţei de către 
iniţiator/furnizor, conform 
reglementărilor în vigoare în 
domeniul ajutorului de stat, iar 
ajutorul de stat va fi efectiv acordat 
numai după autorizarea acestuia. 
(2) În cazul actelor administrative 
emise şi al contractelor 
administrative încheiate fără 
respectarea obligaţiei prevăzute la 
alin.(1), Consiliul Concurenţei va 
solicita instanţelor de judecată 
competente anularea actului 
administrativ prin care s-a acordat 
ajutorul ilegal şi, pe cale de 
consecinţă, recuperarea, rambursarea 
sau suspendarea plăţii oricărui ajutor 
ilegal.” 
 

susceptibile de a constitui ajutoare de 
stat, prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă, vor fi notificate 
Consiliului Concurenţei de către 
iniţiator/furnizor, conform 
reglementărilor în vigoare în 
domeniul ajutorului de stat, iar 
ajutorul de stat va fi efectiv acordat 
numai după autorizarea acestuia. 
(2) În cazul actelor administrative 
emise şi al contractelor 
administrative încheiate fără 
respectarea obligaţiei prevăzute la 
alin.(1), Consiliul Concurenţei va 
solicita instanţelor de judecată 
competente anularea actului 
administrativ prin care s-a acordat 
ajutorul ilegal şi, pe cale de 
consecinţă, recuperarea, rambursarea 
sau suspendarea plăţii oricărui ajutor 
ilegal.” 
 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

     Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 
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