
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia pentru buget, flnante, activitate bancara piata de capital

Nr. XXII/ 450 / 03.12.2019

AVIZ
la

Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza 

planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a 
aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de 

carbune necompetitive in perioada 2019-2024

_____ Coi^sia pentru buget, finante, activitate bancara ^i piata de capital, prin adresa
L587/2019; a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu proiectul de lege mentionat, 
initiat de Guvernul Romaniei §i a hotarat sa adopte aviz favorabil, cu amendamente.

Pre^edinte, Secretar,

iAredfSenator Viorel Senator Romulus Bulacu

Domnului senator Marin N. Gheorghe
Pre^edintele Comisiei pentru energie, infrastructurd energeticd ^i resurse minerale

Domnului senator Ion Rotaru
Pre^edintele Comisiei pentru munca, familie protectie sociala

redactat: a.eru§encu
Avizat: Cons, coord. Mihaela Spiridon



Anexa nr.l la avizul nr. XXII/ 450 / 03.12.2019
Amendamente admise

la propunerea legislativa aprobarea Ordonantei de urgent 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 economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea
inchiderii minelor de carbune necompetitive in perioada 2019-2024

L587/2019

ORDONANJA DE URGENJA nr. 69 din 
13 noiembrie 2019

Amendamente MotivatieNr.
crt.

Alineatul (1) al articolulului 3 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Amendament admis de Comisia pentru 
buget, finante, activitate bancara si piata de 
capital cu 8 voturi „pentru".

1. Art. 3

(l}Pot beneficia de prevederile prezentei 
ordonante de urgenta numai persoanele 
care au incheiat contracte individuale de 
munca cu operatorii economici prevazuti 
la art. 1.

(l)Pot beneficia de prevederile prezentei 
ordonante de urgenta numai persoanele 
care au incheiat contracte individuale de 
munca cu operatorii economici prevazuti 
la art. 1 cu cel putin 36 de luni inainte de 
data concedierii.

Autor:
Senator Eugen Teodorovici

Alineatul (2) al articolulului 5 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Amendament admis de Comisia pentru 
buget, finante, activitate bancara si pia^a de 
capital cu 8 voturi „pentru’'.

Art. 52

(2)Venitul de completare prevazut la art. 
1 alin. (1) se acorda lunar pe perioade 
stabilite diferentiat, in functie de 
vechimea in munca a persoanelor 
concediate in conditiile prezentei 
ordonante de urgenta, dupa cum

(2)Venitul de completare prevazut la art. 
1 alin. (1) se acorda lunar pe perioade 
stabilite diferentiat, in functie de 
vechimea in munca a persoanelor 
concediate in condifiile prezentei 
ordonante de urgenta, dupa cum



urmeaza:urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele care au o 
vechime in munca cuprinsa de pana la 3 
ani;
b) 12 luni, pentru persoanele care au o 
vechime tn munca cuprinsa intre 3 ani §i 
pana la 10 ani;
c) 20 de luni, pentru persoanele care au o 
vechime m munca cuprinsa intre 10 ani §i 
pana la 15 ani;
d) 22 de luni, pentru salariatii care au o 
vechime in munca cuprinsa intre 15 ani §i 
pana la 22 de ani;
e) 24 de luni, pentru salariatii care au o 
vechime in munca de cel pujin 22 de ani.

a) 12 luni, pentru persoanele care au o 
vechime in munca cuprinsa intre 3 ani §i 
pana la 10 ani;
b) 20 de luni, pentru persoanele care au o 
vechime in munca cuprinsa intre 10 ani §i 
pana la 15 ani;
c) 22 de luni, pentru salariatii care au o 
vechime in munca cuprinsa intre 15 ani §i 
pana la 22 de ani;
d) 24 de luni, pentru salariatii care au o 
vechime in munca de cel putin 22 de ani.

Autor:
Senator Eugen Teodorovici




