
Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica fi resurse minerale 
XXI/145/03.12.2019

Comisia pentru munca, 
familie ^ protec^ie sociala 
XXVII/371/03.12.2019

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protecfie sociala acordata persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economic! pentru care s-a aprobat acordarea 

ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in
perioada 2019-2024

In conformitate cu prevederile art.70 §i ale art. 77 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru energie, 
infrastructura energetica §i resurse minerale §i Comisia pentru munca, familie §i protecfie 

sociala, prin adresa nr. L587/2019 au fost sesizate de catre Biroul Permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonan^ei de urgen^d a Guvernului nr.69/2019pentru aplicarea unor masuri 
de protecpe sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
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efectuate in baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru 

care s~a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de 

cdrbune necompetitive in perioada 2019-2024, initiata de Guvernul Romaniei.
Dezbaterile s-au desfa^urat in sedintele comisiilor din data de 03 decembrie 2019, 

in prezen^a majorita^ii senatorilor.
In confomiitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 

dezbaterea proiectului de lege a participat din partea Ministerului Economiei, Energiei si 
Mediului de Afaceri doninul Radu Nicolae Chiurtu, secretar general.

Ordonan^a de urgen^a are ca obiect reglementarea unor masuri de protec^ie sociala, 
in sensul acordarii unui venit lunar de completare persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. §i de Societatea Na^ionala de Inchideri Mine Valea 

Jiului S.A. in perioada 2019-2024.
Intrucat Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea unor 

masuri de protec^ie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate in baza planurilor de disponibilizare, cu modiflcarile §i completarile ulterioare a 

produs efecte pana la data de 31.12.2018, persoanele ce urmau a fi disponibilizate in 

urma concedierilor colective prin procesul de inchidere a minelor nu mai beneficiau de 

protec^ia sociala ce a fost acordata celor disponibilizati pana la acea data.
Prezenta ordonan^a de urgen^a are ca scop reglementarea masurilor de protec^ie 

sociala pentru cei ce urmeaza a fi disponibilizati in condi^ii de echitate cu masurile deja 

adoptate pana in prezent. Costul estimat al acestor masuri de protec^ie sociala se ridica la 

suma de 91.497 mii lei pentru acordarea unui venit lunar de completare unui numar de 

1077 persoane ce urmeaza a fi concediate in perioada 2019-2024. Cheltuielile vor fi 
asigurate din bugetul asigurarilor pentru §omaj, cu incadrare in prevederile bugetare 

anuale.
A

In urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotarat, cu unanimitatea voturilor 

senatorilor prezen^i, sa adopte raport de admitere fara amendamente.
Consiliul Legislativ avizeaza favorabil, cu observafii §i propuneri.
Consiliul Economic §i Social avizeaza favorabil, cu observatii.
Comisia economica, industrii §i servicii si Comisia juridica, imunitafi §i validari au 

transmis avize favorabile.
Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale §i Comisia 

pentru munca familie §i protecfie sociala, supun votului plenului Senatului raportui 
comun de admitere §i proiectul de lege.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constitu^ia Romaniei.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), 

pet. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre$edinte Pre§edinte

ISen((tordon RotaruSenator Gheorghe Marin

Secretar * Secretar

Senator Miron Alexa idru Smarandache Senator Florian Bodog
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