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 Realizarea obiectivelor de restructurare şi privatizare a 
societăţilor comerciale din industria de apărare impune luarea unor 
măsuri imediate de redresare economico-financiară care să 
conducă la eliminarea în perioada 2004-2007 a pierderilor şi 
eficientizarea, pe termen lung, a activităţii acesteia. 
 În prezent, industria de apărare se confruntă cu o acută lipsă 
de comenzi de la beneficiarii interni şi externi, care are drept 
consecinţă reducerea gradului de încărcare atât al capacităţilor de 
producţie cât şi al personalului aferent. 
 În acest context, apare necesitatea adaptării legislaţiei 
existente pentru a permite, ca în cadrul politicii de susţinere a 
restructurării şi accelerării procesului de privatizare a industriei de 
apărare, să fie protejată forţa de muncă care urmează a fi 
disponibilizată. Astfel, urmează a fi acordate plăţi compensatorii 
lunare la nivelul salariului mediu net pe economie în funcţie de 
vechime, precum şi un venit lunar de completare pe o perioadă de 
până la 24 de luni şi indemnizaţia de şomaj, în condiţiile legii. 
 Totodată, prezentul act normativ prevede ca perioada de 
acordare să fie considerată stagiu de cotizare în sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 Sumele acordate în condiţiile prezentului act normativ din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlu de plăţi compensatorii, 
vor fi recuperate în urma procesului de privatizare. 
 Caracterul de urgenţă a măsurilor menţionate este dat de 
faptul că majoritatea agenţilor economici din industria de apărare 
sunt localizaţi în zone monoindustriale, iar personalul 
disponibilizat nu are posibilităţi de recalificare şi de ocupare a altor 
locuri de muncă. Aplicarea imediată a acestor măsuri determină 
stabilitatea socială în zonele respective, permiţând totodată 
aplicarea programelor de restructurare şi redresare ale agenţilor 
economici din industria de apărare. 
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 Având în vedere cele prezentate, prezenta ordonanţă de 
urgenţă prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de 
lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pe 
care îl supunem Parlamentului, spre adoptare. 


