
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind
atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare

Agenţii economici din industria de apărare se află în plin
proces de redimensionare şi regrupare a capacităţilor de producţie,
proces determinat de restrângerea nomenclatorului de produse
militare cerute de forţele sistemului naţional de apărare.

În acest context a fost promulgată Legea nr.403/2002 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.

Având în vedere complexitatea restructurării capacităţilor
producţiei de apărare, ce presupune disponibilizări colective
masive, acţiune în care sunt implicate activ mai multe ministere, o
parte din personal a fost disponibilizat începând cu 15 februarie
2002, iar 518 salariaţi au fost disponibilizaţi cu 1 februarie 2002, în
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001.

Deşi cei 518 salariaţi de la Societatea Comercială „ Avioane”
Craiova – S.A. au fost prevăzuţi în anexele la Legea nr. 403/2002,
dintr-o regretabilă eroare în legea susmenţionată s-a specificat ca
dată a disponibilizării 15 februarie 2002.

În conformitate cu prevederile art.2 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.170/2001, aprobată cu modificări prin
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Legea nr. 403/2002, personalul disponibilizat începând cu 15
februarie 2002 beneficiază până la 15 aprilie 2003, după expirarea
perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, de un venit de
completare egal cu salariu mediu net pe economie din luna
anterioară disponibilizării.

Ca urmare, cei 518 salariaţi disponibilizaţi începând cu 1
februarie 2002 nu beneficiază de veniturile susmenţionate.

Pentru soluţionarea acestei probleme s-a promovat în regim
de urgenţă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2002,
aprobată de Parlament  în procedură de urgenţă, astfel încât să se
permită alocarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 403/2002. 

                                                                                          
Prevederile anexelor nr.1 şi nr.2 ale Legii nr. 403/2002,

referitoare la numărul agenţilor economici şi a salariaţilor
beneficiari ai venitului de completare, rămân neschimbate.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea
impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a
sectorului producţiei de apărare.


