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AVIZ 

 
asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 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 reorganizării 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 
 
 

Cu adresa nr.PL.x. 379 din data de 6 iunie 2011, Biroul Permanent 
conform art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 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 reorganizării 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

  În urma examinării, în şedinţa din data de 15 iunie 2011 Comisia, cu 
majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la dezbateri, a hotărât transmiterea unui 
aviz cu amendamentul din anexă.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 

Consilier, Luminiţa  Ghiorghiu 
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a



 
Anexă             

             
AMENDAMENTE ADMISE 

 
la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2011 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 reorganizării 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 

 
 
 
Nr.crt. Text Senat Amendamente Motivaţie 

1.  Titlul legii: 
Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 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 
reorganizării 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 

Titlul legii: 
Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 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 reorganizării 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 

 
Se doreşte  protecţia socială asupra 
populaţiei disponibilizate 
 



2.  Articol unic: 
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2011 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 reorganizării 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, publicată în Monitorul oficial al 
României, Partea I, nr.285 din 22 aprilie 
2011. 

Articol unic: 
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2011 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 reorganizării 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, publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea I, nr.285 din 22 
aprilie 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


