NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă de urgenta a Guvernului privind aplicarea în perioada 2013-2018 a măsurilor
instituite prin Ordonanţa 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 modificari si
completari

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 aprobată
prin Hotarârea Guvernului nr.1069/2007, acordurile de înţelegere cu
Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeanã din anul 20111. Descrierea

2012, acte prin care Guvernul României s-a obligat sã rezolve

situaţiei actuale

deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat prin mãsuri care
sã conducã la restructurarea economico-financiarã a acestora şi la
eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activitãţii, în
baza cărora se derulează sau se vor derula programe de restructurare a
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companiilor/societatilor naţionale si societăţilor comerciale miniere
aflate sub autoritatea Ministerului Economiei. Obiectivele principale
sunt reducerea in continuare a pierderilor de exploatare pana la
eliminare, obţinerea unei competitivităţi reale in condiţiile unei pieţe
libere, atenuarea impactului social prin programe consistente si
realizabile in zonele cu activităţi miniere in reducere, precum şi
pentru eficientizarea actului managerial şi pentru utilizarea mai bună
a potenţialului uman şi tehnic existent, pentru reducerea timpilor de
intervenţie în cadrul lucrărilor de mentenanţă, diminuarea cheltuielilor
financiare la societăţile producătoare de energie electrică şi termică şi
impact pozitiv asupra mediului de afaceri. Analizele economicofinanciare efectuate la nivelul fiecărei companii/societăţi naţionale si
societăţi comerciale din industria miniera, rezultat al reevaluării
fiecărei strategii de dezvoltare, au conturat perimetrele miniere de
perspectiva precum si cele ce urmează a fi închise. Drept urmare,
fiecare operator economic va întocmi un program de restructurare
prin care va stabili numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi
in perioada 2013-2018 si care vor beneficia de prevederile Ordonanţei
de

urgenţă

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.
Necesitatea realizării procesului de restructurare a sectorului minier si
energetic în conformitate cu strategiile în domeniu si angajamentele
luate de statul roman in fata organismelor internationale impun luarea
unor măsuri imediate de restructurare economico - financiară care să
conducă la eliminarea pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a
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activităţii fiecărui sector de activitate.
Reglementarea

acestor

măsuri de

protecţie socială de care

beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective din
domeniul minier si energetic, în baza programelor de restructurare şi
reorganizare a societăţilor constituie o situatie

extraordinara

a

carei reglementare nu poate fi amânată .
Situatia de urgenta o constituie măsurile imediate pentru atenuarea
impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare si au in
vedere interesul social in conformitate cu politica statului.
Neluarea acestor masuri imediate in scopul diminuării consecinţelor
restructurării şi reorganizării unor societăţi

naţionale, companii

naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot
conduce la probleme cu impact social pe fondul situaţiei economicosociale dificile.
Având în vedere necesitatea realizării procesului de restructurare a
unor sectoare în conformitate cu strategiile în domeniu se impune
luarea unor măsuri imediate de restructurare economico - financiară
care să conducă la eliminarea pierderilor şi la eficientizarea pe termen
lung a activităţii fiecărui sector de activitate, precum şi luarea unor
măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de
2. Schimbări

restructurare şi reorganizare.

preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se propune reglementarea
măsurilor de protecţie socială de care beneficiază persoanele
disponibilizate prin concedieri colective
restructurare

şi

reorganizare

a

în baza programelor de

societăţilor,

aprobate

de

autoritateapublica implicata .
Aceste masuri propuse prin proiectul de act normativ au in vedere
interesul social, politica legislativa a statului
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roman si cerintele

corelarii cu reglementarile interne si ale armonizarii legislatiei
nationale
Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă constă în reorganizarea
activităţii societatilor comerciale şi de asemenea a unui preţ
competitiv al energiei electrice şi termice, care presupune
disponibilizarea unui număr de salariaţi care vor beneficia de
prevederile sale.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Continuarea procesului de dezvoltarea a unitaţilor viabile şi de

1. Impactul
macroeconomic
1¹
asupra

restructurare a activităţilor fără potenţial de dezvoltare şi eficienţă
economică

Impactul Proiectul de act normativ a fost transmis Consiliului Concurentei
mediului pentru punct de vedere.

concurential

si

domeniul
ajutoarelor de stat
2. Impactul

Asigurarea pieţei de cărbune energetic la un preţ competitiv.

asupra mediului
de afaceri
Societatile comerciale mentionate in anexa la proiectul de Ordonanţă
3. Impactul social

de urgenţă au ca obiectiv strategic aplicarea Programului de
restructurare, acesta constituind o premisă reală pentru îmbunătăţirea
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şi eficientizarea utilizării forţei de muncă şi implicit a reducerii
cheltuielilor aferente resurselor umane.
4. Impactul
asupra mediului
5. Alte informaţii

Proiectul nu are importanţă semnificativă şi nu prezintă efecte
relevante.
-

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative - nu este cazul
suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului - proiectul de ordonanţă de urgenţă respectă legislaţia
de act normativ cu legislaţia comunitară cu incidenţă în materie.
comunitară în materie
3. Decizii ale Curţii Europene - nu este cazul
de Justiţie si alte documente
4. Evaluarea conformităţii:

- nu este cazul
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Denumirea

sau -

actului

documentului

comunitar,

numărul, data adoptării şi data
publicării
5. Alte acte normative si/sau - nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente
-

6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul - nu este cazul.
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare

si

alte

organisme

implicate
2.

alegerii - nu este cazul.

Fundamentarea

organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea,

precum

modului

care

în

şi

a

activitatea

acestor organizaţii este legata
de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu - nu este cazul.
autorităţile

administraţiei

publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
obiect

activităţi

ale

acestor
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autorităţi,
Hotărârii

în

condiţiile

Guvernului

nr.

521/2005 privind procedura de
consultare

a

structurilor

asociative

ale

autorităţilor

administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în - urmează.
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate
Hotărârii

cu

prevederile

Guvernului

nr.

750/2005 privind constituirea
consiliilor

interministeriale

permanente
5. Informaţii privind avizarea - Proiectul de act normativ va fi supus analizei in
de către:

vederea obtinerii avizului CES.

a) Consiliul Legislativ

- proiectul de act normativ va fi transmis Consiliului

b) Consiliul Economic si Social

Legislativ in vederea obtinerii avizului.

6. Alte informaţii

-

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu - au fost indeplinite procedurile de transparenţă
privire la necesitatea elaborării decizională instituite prin Legea 52/2003.
proiectului de act normativ

- proiectul de act normativ a fost postat pe pagina de
web – internet a Ministerului Economiei
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2. Informarea societăţii civile cu - nu este cazul.
privire la eventualul impact
asupra

mediului

implementării

în

urma

proiectului

de

act normativ, precum si efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor

sau

diversităţii

biologice
- nu este cazul.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Masuri de implementare
1.

Masurile

de

punere

în În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a salariaţii

aplicare a proiectului de act disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul
normativ de către autorităţile societăţilor

comerciale

subordonate

autorităţilor

administraţiei publice centrale administraţiei publice locale beneficiază de măsurile de
si/sau locale - înfiinţarea unor protecţie socială, pe baza unui program de reorganizare
noi organisme sau extinderea a societăţii, aprobat de instituţia publică tutelară.
competentelor
existente

instituţiilor Funcţiile de punere în aplicare şi de supraveghere vor fi
îndeplinite de Ministerul Economiei şi Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice

Faţă de cele prezentate mai sus în temeiul art.115 alin. (4) din Constituţia
României, republicată, s-a întocmit alăturatul proiect de Ordonanţă de urgenta a
Guvernului privind aplicarea în perioada 2013-2018 a măsurilor instituite prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată
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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 modificari si
completari, pe care, dacă sunteţi de acord vă rugăm să -l aprobaţi.
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