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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/575/13 decembrie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizarii unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum 
şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 823 din 3 
decembrie 2007, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizarii unor 
societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1397/11.10.2007)  
- avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1916/15.10.2007) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic (nr.26/2085/11.12.2007) 
- avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

(nr.21/339/11.12.2007). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.116/2006, în scopul gestionării eficiente a resurselor de muncă şi 
minimalizarea cheltuielilor bugetare, precum şi a stimulării beneficiarilor de venit lunar de 
completare pentru angajare şi evitarea unui comportament pasiv faţă de carieră. 
 
 
 
 

Administrator
comisie



 

 2

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în forma 
prezentată pentru eliminarea principalelor obstacole sau insuficienţe cu care serviciul public de 
ocupare se confruntă în reinserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.171/2007, 
care pot conduce la dezechilibre pe plan economic. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 

alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 decembrie 2007 au participat, 
în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 2007. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune aprobarea proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat cu unanimitate de voturi. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Adriana Emilia Breazu 


