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Comisia pentru muncă şi protecţie socială                                                            Nr. 27/140/20.05. 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca
urmare a concedierilor colective, trimis cu adresa nr.229 din 29 aprilie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, precum şi
avizele de la următoarele comisii:

1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
3. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999, în sensul introducerii
posibilităţii acordării plăţilor compensatorii într-o singură tranşă, încetarea dreptului la plata compensatorie numai în cazul reîncadrării la unitatea din care
beneficiarul a fost disponibilizat şi, corelativ, acordarea acestor plăţi cumulativ în cazul angajării la o altă unitate, în vederea stimulării reîncadrării în
muncă.

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât s-a considerat necesară modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
98/1999 pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Memorandumul de finanţare a Programului RICOP, privind utilizarea eficientă a fondurilor acordate în
scopul aplicării măsurilor active şi a celor cu caracter social în mod deosebit pentru persoanele disponibilizate.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 72 alin. (3) din Constituţia României.



La dezbaterea acestui proiect au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-na Georgeta Jugănaru � director
general adjunct, dl Laurenţiu Ungureanu - director, d-na Cecilia Sebe � expert, d-na Adriana Ion - expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei.

Prima cameră sesizată cu dezbaterea proiectului de lege este Camera Deputaţilor.

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 15 mai 2002, Comisia propune admiterea fără modificări a acestuia, cu 17 voturi
pentru,  şi doua abţineri.

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 1.După articolul 33 se introduce articolul 331cu
următorul cuprins:
�Art. 331. � Sumele de bani reprezentând plăţi
compensatorii se pot plăti şi într-o singură tranşă,
dacă beneficiarul prezintă o propunere de afacere
pentru înfiinţarea, dezvoltarea sau asocierea în
vederea dezvoltării unei societăţi comerciale pe
cont propriu, înfiinţarea unei asociaţii familiale,
achiziţionarea sau asocierea în vederea
achiziţionării de inventar agricol.�

D-na deputat Maria Apostolescu propune
reformularea textului după cum urmează:
�1. După articolul 33 se introduce articolul 331cu
următorul cuprins:
�Art. 331. � Sumele de bani reprezentând plăţi
compensatorii se pot plăti şi într-o singură tranşă,
dacă beneficiarul prezintă o propunere de afacere
pentru înfiinţarea, dezvoltarea sau asocierea în
vederea dezvoltării unei societăţi comerciale pe
cont propriu, înfiinţarea unei asociaţii familiale,
achiziţionarea sau asocierea în vederea
achiziţionării de inventar agricol, teren agricol
sau locuinţă în mediul rural .�

Argumente pentru susţinere:
După 1995, odată cu restructurarea
economiei şi cu concedierile colective,
numeroase persoane nemaiîntrezărind
posibilităţi imediate de găsire de alte
locuri de muncă, părăsesc mediul urban
şi împreună cu familia îşi mută
domiciliul în mediul rural unde
muncesc în sectorul agricol.

Argumente pentru respingere:
Sumele ce reprezintă plăţi
compensatorii se acordă într-o singură
tranşă în scopul sprijinirii persoanelor
disponibilizate să desfăşoare o activitate
pe cont propriu, iar nu în vederea
dobândirii unei locuinţe.



2 2. După articolul 37 se introduce  articolul art.371
cu următorul cuprins:
�Art.371. � Persoanele disponibilizate care au
primit plăţile compensatorii în condiţiile
prevăzute la art.331 sunt obligate ca, în termen de
90 de zile de la data încasării sumelor, să facă
dovada utilizării lor în scopul pentru care au fost
solicitate; în caz contrar, sunt obligate să restituie
comisionul perceput de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, prevăzut la art.37 alin.(4).�

D-l deputat Tudor Mohora propune reformularea
textului după cum urmează:
�2. După articolul 37 se introduce  articolul
art.371 cu următorul cuprins:
�Art.371. � Persoanele disponibilizate care au
primit plăţile compensatorii în condiţiile
prevăzute la art.331 sunt obligate ca, în termen de
45 de zile de la data încasării acestora, să prezinte
stadiul realizării propunerii de afacere şi să
solicite, eventual, un sprijin pentru finalizarea
acesteia; în cazul în care după 90 de zile de la
încasarea plăţilor compensatorii nu se face
dovada utilizării lor în scopul pentru care au fost
solicitate, beneficiarii sunt obligaţi să restituie
comisionul perceput de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, prevăzut la art.37 alin.(4).�

Argumente pentru susţinere:
Este necesar ca beneficiarii plăţilor
compensatorii să solicite şi să fie
sprijiniţi pentru finalizarea propunerilor
de afaceri concepute. Termenul de 45 de
zile prevăzut în acest scop are şi
menirea de a atrage atenţia ca în termen
de 90 de zile propunerea să fie
finalizată.

Argumente pentru respingere:
Se impune nejustificat o condiţie
suplimentară pentru beneficiarii de plăţi
compensatorii care intenţionează să
desfăşoare o activitate pe cont propriu,
nespecificându-se instituţia sau organele
abilitate să acorde sprijin acestor
persoane.

3 3. Articolul 39  va avea următorul cuprins:
�Art.39. � (1) Dreptul beneficiarului la plata
compensatorie încetează la data reîncadrării în
unitatea din care a fost disponibilizat, iar în
situaţia în care a primit plăţi compensatorii în
condiţiile art.331, acestea se restituie în limita
sumelor aferente perioadei ulterioare reîncadrării
în muncă.
(2) În cazul în care beneficiarul care primeşte
plăţi compensatorii în condiţiile art.33, se
angajează într-o altă unitate decât cea de unde a
fost disponibilizat, va primi la data angajării suma
tranşelor cumulate cuvenite timpului rămas până
la expirarea perioadei de acordare a plăţilor

D-l deputat Tudor Mohora propune reformularea
textului după cum urmează:
�3. Articolul 39  va avea următorul cuprins:
�Art.39. � (1) Dreptul beneficiarului la plata
compensatorie încetează la data reîncadrării în
unitatea din care a fost disponibilizat, cu
drepturile salariale avute până la desfacerea
contractului de muncă; în cazul în care la
reîncadrare drepturile salariale vor fi mai mici,
diferenţa va fi suportată prin plăţile compensatorii
în limita perioadei stabilite; în situaţia în care
beneficiarul a primit plăţi compensatorii în
condiţiile art.331, acestea se restituie în limita
sumelor aferente perioadei ulterioare reîncadrării

Argumente pentru susţinere:
În cazul în care la reîncadrarea în muncă
drepturile salariale sunt mai reduse faţă
de perioada anterioară, se justifică
acordarea unei diferenţe, care pentru
perioada stabilită să asigure menţinerea
nivelului plăţilor compensatorii.
Aceasta ar contribui la încurajarea celor
disponibilizaţi să se implice mai activ
pentru reîncadrarea în unitarea în care
au lucrat. De asemenea, în acelaşi scop,
restituirea sumelor aferente perioadei
ulterioare reîncadrării în muncă ar trebui
să aibă loc numai în cazul în care



compensatorii.� în muncă, dacă afacerea propusă nu s-a realizat.
(2) În cazul în care beneficiarul care primeşte
plăţi compensatorii în condiţiile art.33, se
angajează într-o altă unitate decât cea de unde a
fost disponibilizat, cu contract de muncă pe
durată nedeterminată sau determinată, cel puţin
pe perioada rămasă până la expirarea perioadei de
acordare a plăţilor compensatorii, va primi la data
angajării suma tranşelor cumulate cuvenite
timpului rămas până la expirarea acestei
perioade.�

afacerea avută în vedere nu s-a realizat,
respectiv sumele acordate într-o singură
tranşă nu au fost utilizate pentru
finalizarea scopului propus.
Argumente pentru respingere:
Prevederile propuse exced scopului
iniţial al Ordonanţei de urgenţă în ce
priveşte stimularea reîncadrării în
muncă.
   În proiectul de Lege privind unele
măsuri pentru angajarea în muncă şi
proiectul Codului Muncii nu mai există
alte forme de angajare decât cele
contractuale, deci este inutilă
menţiunea.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Sorina Steliana SZABO


