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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/276 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 171/2020 din 

data 29 aprilie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/276 
 
 

R A P O R T 
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 temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 171/2020 din data 29 aprilie 2020, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a 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. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială ce vor fi acordate, 
în perioada 2019-2020, persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul unor 
societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-
dezvoltare, al societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din cadrul Societăţii 
Naţionale de Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. si al Societăţii Complexul 
Energetic Hunedoara - S.A. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.988/6.12.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.6072/27.11.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-7/156/26.05.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și  

privatizare (nr. 4c-1/185/28.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/182/5.05.2020) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr. 5640/09.07.2020 și 

nr.10163/01.11.2021, poz.3). 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 decembrie 
2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 23 aprilie 2020, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a proiectului de 
lege, întrucât a rămas fără obiect, având în vedere dispozițiile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 prin care s-au completat categoriile 
de persoane disponibilizate care urmează să beneficieze de măsuri de 
protecţie socială, cu cele din cadrul operatorilor economici care sunt 
afectaţi de politica de decarbonare a Uniunii Europene - SC Energetic 
Hunedoara S.A. (CEH), SN Închideri Mine Valea Jiului S.A., SC Energetic 
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Oltenia S.A. (CEO), precum şi cu persoanele care urmează a fi 
disponibilizate din cadrul exploatărilor miniere de uraniu neperformante, 
respectiv CN a Uraniului S.A.  

Prin ordonanţa de urgenţă menţionată s-a reglementat acordarea 
venitului lunar de completare şi a unor plăţi compensatorii ca măsură de 
protecţie socială de care să beneficieze persoanele disponibilizate din 
companiile afectate, s-au stabilit principiile de acordare a măsurilor de 
protecţie socială, precum şi perioada de aplicare a acestor măsuri, 
respectiv până în anul 2032. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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