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                                                        AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri 

de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate în baza planurilor de disponibilizare 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor 

măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate în baza planurilor de disponibilizare, transmis cu adresa nr. PL-x 171 din                    

29 aprilie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/185 din 30 aprilie 2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă,                    

în şedinţa din 23 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile articolului 75 alineatul (2)                 

teza a  III-a din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                                 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 28 septembrie 2021, desfășurată atât la 

sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți 

membri. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea                

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis 

cu adresa nr. 988 din 6 decembrie 2019, avizul favorabil al Consiliului Economic                        

și Social, transmis cu adresa nr. 6072 din 27 noiembrie 2019 și punctul de vedere                          

al Guvernului, transmis cu adresa nr. 5640 din 9 iulie 2020, prin care menţionează că                

nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă              

şi privatizare au constatat că proiectul de lege nu se justifică întrucât, în prezent, sunt în 

vigoare măsuri de protecție socială similare celor propuse, dar cu o perioadă de 

aplicabilitate mai mare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru 

aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a 

minelor în perioada 2019–2032, cu modificările și completările ulterioare.  

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                                            

avizarea nefavorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
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