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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 13 iunie 2013 

Nr. 27/327 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 
2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 158/2013 din 27 mai 2013, cu dezbaterea 

pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în 

perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 

planurilor de disponibilizare. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele 

favorabile primite de la: 

• Consiliului Legislativ (nr.298/17.04.2013) 

• Consiliului Economic şi Social (nr.525/19.04.2013) 

• Comisia juridic, de disciplină şi imunităţi (nr.31/679/03.06.2013) 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/209/12.06.2013) 

• Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic (nr.26/222/11.06.2013). 



 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal privind măsurile de protecţie socială şi condiţiile acordării acestora,  

de care vor beneficia persoanele disponibilizate în perioada 2013-2018, 

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, precum şi din cadrul societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 iunie 2013 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 d-na Daniela Barbu – director, Ministerul Economiei. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 27 deputaţi, din 

totalul de 28 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 mai 

2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat.  

 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 
        

             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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