
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/121/12.04.2006 
   

 
 

A   V   I   Z 
asupra proiectului de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 228/2006) 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă cu 

proiectul de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 11 

aprilie 2006. 

             Proiectul de lege urmăreşte reglementarea condiţiilor referitoare la 

constituirea, administrarea, utilizarea şi controlul Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de 

România în cadrul negocierilor privind Cap. 13 – Ocuparea şi politici sociale de 

armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. In acest sens proiectul 

transpune în dreptul intern prevederile Directivei Consiliului nr. 80/897/CE 

privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor 
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în cazul insolvabilităţii angajatorului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 

Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002//24/CE. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de lege 

să fie aprobat, cu un amendament admis, redat în anexa nr. 1. 

 
 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
 
                                                                                                                       Consilier parlamentar 
                                                                                                                 Alina Hodivoianu 

            
 
                   

 
 
                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
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Textul Senatului Amendament propus Motivare 

 
 
1. 

 
 
 
Art. 14 – (1) Suma totală a 
creanţelor salariale suportate din 
Fondul de garantare nu poate 
depăşi cuantumul a 3 salarii medii 
brute pe economie, pentru fiecare 
salariat. 
 
           (2) Salariul avut în vedere 
la alin. (1) este salariul mediu brut 
pe economie, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în 
luna în care s-a deschis procedura 
insolvenţei. 

Alin. (1) al art. 14 se modifică după 
cum urmează: 
 
Art. 14 - (1) Salariile restante 
suportate din Fondul de garantare 
vor reprezenta 3 salarii lunare brute, 
cele mai favorabile, realizate de 
angajat într-o perioadă de 6 luni.         
  
  
Alin. (2) al art.14 se elimină.   
 
 
 
Autor: dep. Iuliu Nosa – grup 
parlamentar PSD                                     

 
 
 
Armonizarea proiectului de lege cu 
prevederile Art.4 Para.2 din 
Directiva Consiliului 2002/74 din 23 
septembrie 2002. 

 


