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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială          Nr. 321/18.09.1997 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire 

 la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute 
 ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele 
persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, 
privatizare, lichidare, în şedinţa din 17 septembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
  

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

 
1. 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr. 17 din 15 august 1997 cu privire la unele 
măsuri de protecţie pentru unele persoane ale 
căror contracte individuale de muncă au fost 
desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin 
aplicarea programelor de restructurare, privatizare, 
lichidare, adoptată în temeiul art.1 lit. j) din Legea 
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 199 din 19 august 1997. 
 

 
Se propune completarea textului la final, cu 
sintagma “care se modifică şi se completează după 
cum urmează”. 

 
Având în vedere modificările 
aduse textului Ordonanţei.  

 
2. 

 
Articol unic (din Ordonanţă) 
Beneficiază de plăţi compensatorii în condiţiile şi 
procedura prevăzută de Ordonanţa de urgenţă 
nr.9/1997 publicată în Monitorul Oficial al 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a 
Ordonanţei a următorului text: 
“Articolul unic se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
Disponibilizările de personal 
înaintea aplicării programelor de 
restructurare, privatizare sau 
lichidare sunt justificate de către 
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României nr.64/15.04.1997 şi aprobată de Legea 
nr.108/1997 şi salariaţii cărora le-a fost desfăcut 
contractul individual de muncă în temeiul art.130 
alin.(1) lit.a din Codul muncii în perioada cuprinsă 
de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă nr.9/1997 până la intrarea în vigoare a 
Hotărârii Guvernului nr.203/1997 privind 
aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.9/1997, dacă ulterior 
desfacerii contractelor individuale de muncă, au 
fost aprobate programele de restructurare, 
privatizare sau lichidare. 

   “Beneficiază de plăţi compensatorii în condiţiile 
şi procedura prevăzută de Ordonanţa de urgenţă 
nr.9/1997 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.64/15 aprilie 1997 şi 
aprobată de Legea nr.108/1997 şi salariaţii cărora 
le-a fost desfăcut contractul individual de muncă în 
temeiul art.130 alin.(1) lit.a din Codul muncii în 
perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă nr.9/1997 până la intrarea în 
vigoare a Hotărârii Guvernului nr.203/1997 privind 
aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.9/1997, dacă ulterior 
desfacerii contractelor individuale de muncă, au 
fost aprobate programele de restructurare, 
privatizare sau lichidare, precum şi salariaţii ale 
căror contracte individuale de muncă au fost 
desfăcute înainte de aprobarea programelor de 
restructurare, privatizare sau lichidare, dar nu mai 
devreme de data depunerii programelor la F.P.S.”  
 
Autori: D-nii deputaţi Radu Mânea şi Silviu 
Petrescu (P.N.Ţ.C.D.) 

manageri prin necesitatea de a 
stopa pierderile rezultate din 
salarizarea unei scheme 
supradimensionate de personal, pe 
fondul greutăţilor financiare, 
precum şi al presiunilor sindicale. 

 
 

În cursul dezbaterii în comisie, următorul amendament nu a fost acceptat: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

 
1.  

 
Articol unic (din Ordonanţă) 
Beneficiază de plăţi compensatorii în condiţiile şi 
procedura prevăzută de Ordonanţa de urgenţă 
nr.9/1997 publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.64/15.04.1997 şi aprobată de Legea 
nr.108/1997 şi salariaţii cărora le-a fost desfăcut 
contractul individual de muncă în temeiul art.130 

 
D-l deputat Marian Sârbu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“Beneficiază de plăţi compensatorii în 
condiţiile şi procedura prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă nr.9/1997 publicată în 
Monitorul Oficial al României 
nr.64/15.04.1997 şi aprobată de Legea 

 
1. Argumente pentru susţinere: 
O circumstanţiere mai clară pentru 
situaţiile apărute în practică. 
2. Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că prin aplicarea acestui text 
s-ar extinde în mod nejustificat sfera 
persoanelor care beneficiază de prevederile 
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alin.(1) lit.a din Codul muncii în perioada cuprinsă 
de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă nr.9/1997 până la intrarea în vigoare a 
Hotărârii Guvernului nr.203/1997 privind 
aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.9/1997, dacă ulterior 
desfacerii contractelor individuale de muncă, au 
fost aprobate programele de restructurare, 
privatizare sau lichidare. 

nr.108/1997 şi salariaţii cărora le-a fost 
desfăcut contractul individual de muncă din 
motive neimputabile acestora în perioada 
cuprinsă de la data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă nr.9/1997 până la 
intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului 
nr.203/1997 privind aprobarea Normelor 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr.9/1997, dacă ulterior desfacerii 
contractelor individuale de muncă, au fost 
aprobate programele de restructurare, 
privatizare sau lichidare. 

Ordonanţei, depăşindu-se însuşi scopul 
acestui act normativ.  

 
 
     PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU             TEODOR STANCA 


