
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 
pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a 
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat 

 
 
 
Cadrul legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare 
a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, crează premisele pentru reglementarea unor 
măsuri de acompaniament social, destinate persoanelor disponibilizate ca urmare a 
restructurării sau reorganizării unităţilor menţionate. 

În vederea atenuării impactului social estimat a se produce datorită 
disponibilizării unui număr însemnat de persoane dintre salariaţii unităţilor din 
sectorul minier se impune intensificarea măsurilor de protecţie socială acordate 
celor concediaţi. 

Pe toată perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea venitului de 
completare şi a plăţilor compensatorii, beneficiarii sunt asiguraţi în sistemul 
asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor sociale de sănătate. 

Salariaţii din sectorul minier beneficiază de pensii pentru limită de vârstă 
dacă au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă de cel puţin 20 
de ani conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Considerarea ca stagiu de cotizare a perioadei de acordare a venitului 
lunar de completare şi a plăţilor compensatorii în condiţii normale de muncă, 
conform prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite salariaţilor din 
sectorul minier cu o vechime mare în condiţii speciale de muncă să beneficieze de 
pensii pentru limită de vârstă la expirarea perioadelor de acordare a venitului de 
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completare şi a plăţilor compensatorii şi implică măsuri şi costuri suplimentare 
pentru reintegrarea acestora în vederea completării stagiului de cotizare. 

Apare astfel necesitatea ca pentru personalul angajat în sectorul minier cu 
o vechime în muncă în condiţii speciale de cel puţin 17 ani, perioada acordării 
plăţilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, să constituie stagiu de cotizare în sistemul public de 
pensii pentru condiţii deosebite de muncă. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. 
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