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CAMERA  DEPUTAŢILOR           Data 20 noiembrie 1997 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr. 438 
 
 
 

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 60/1997  
privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră  

şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice 
 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 60/1997 privind stabilirea numărului 
mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice, în şedinţa din 19 noiembrie 
1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1. 

 
Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 60/1997 privind stabilirea 
numărului mediu de personal din 
industria minieră şi din activităţile de 
prospecţiuni şi explorări geologice. 
 
 
 
 
 

 
Se propune completarea textului la final cu sintagma 
“care se modifică şi se completează după cum urmează:” 
 

 
Având în vedere 
modificările Ordonanţei 
propuse în raport. 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 
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2. 

 
Art.2 din Ordonanţă 
(1) Desfacerile contractelor individuale 
de muncă ale salariaţilor regiilor 
autonome, societăţilor şi/sau companiilor 
naţionale prevăzute la art.1, potrivit art.1 
alin (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.22/1997 privind unele măsuri de 
protecţie ce se acordă personalului din 
industria minieră şi din activităţile de 
prospecţiuni şi explorări geologice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 200 din 20 august 
1997, pot continua până la atingerea 
numărului de personal stabilit conform 
art.1 din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(2) Conducerile regiilor autonome, 
societăţilor şi/sau companiilor naţionale 
din domeniul industriei miniere şi al 
activităţilor de prospecţiuni şi explorări 
geologice urmează să decidă asupra 
disponibilizărilor de personal impuse de 
necesităţile organizatorice, tehnice şi 
tehnologice, în limita a 15% faţă de 
nivelurile stabilite potrivit alin. (1). 
  

 
Se propune introducerea, în Legea de aprobare, a unui 
text cu următorul cuprins: 
“Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.2 (1) Pentru salariaţii regiilor autonome, societăţilor 
şi companiilor naţionale prevăzute la art.1, desfacerea 
contractelor individuale de muncă conform art.1 alin. (3) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997 privind unele 
măsuri de protecţie ce se acordă personalului din 
industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi 
explorări geologice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, poate 
continua până la nivelul numărului de personal stabilit 
potrivit art.1 din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(2) Conducerea regiilor autonome, societăţilor şi/sau 
companiilor naţionale din domeniul industriei miniere şi 
al activităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice va 
decide asupra disponibilizărilor de personal impuse de 
necesităţile organizatorice, tehnice şi tehnologice, în 
limita a 15% din nivelurile stabilite potrivit alin. (1).” 
 
Autori: d-l deputat George Şerban 
            d-l deputat Radu Gheciu 
            d-na deputat Smaranda Dobrescu 
 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi pentru o 
formulare mai precisă. 
 
Alin. (2) al art.1 din 
Ordonanţa nr. 22 a devenit 
alin. (3). 
 
 
 
Pentru a întări caracterul 
imperativ al obligaţiei de a 
stabili numărul 
disponibilizărilor de 
personal s-a înlocuit 
sintagma “urmează să 
decidă” cu “va decide”. 
S-a acceptat înlocuirea 
cuvântului “asupra” cu 
cuvântul “din” întrucât din 
contextul ordonanţei reiese 
că alin. (2) al art.2 
introduce o autorizare de a 
continua motivat 
disponibilizările de 
personal în condiţiile 
Ordonanţei de Urgenţă 
nr.22/1997. 
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul acestuia) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Art.1. - Numărul mediu de personal în 
trimestrul al IV-lea al anului 1997 
pentru fiecare regie autonomă, 
societate şi/sau companie naţională 
din domeniul industriei miniere şi al 
activităţilor de prospecţiuni şi 
explorări geologice este cel stabilit în 
bugetele de venituri şi cheltuieli 
rectificate ale acestora, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului sau a adunării 
generale a acţionarilor, după caz. 
 

 
Domnul deputat Marian Sârbu propune eliminarea 
conjuncţiei “şi” după cuvântul “societate”. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Întrucât nu are relevanţă şi 
poate crea confuzii. 
Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că formularea 
din textul iniţial este cea 
corespunzătoare. 
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0 1 2 3 
 

2 
 
Art.2 din Ordonanţă 
(1) Desfacerile contractelor individuale de muncă ale 
salariaţilor regiilor autonome, societăţilor şi/sau 
companiilor naţionale prevăzute la art.1, potrivit art.1 
alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.22/1997 privind 
unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului 
din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni 
şi explorări geologice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, pot 
continua până la atingerea numărului de personal 
stabilit conform art.1 din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
(2) Conducerile regiilor autonome, societăţilor şi/sau 
companiilor naţionale din domeniul industriei miniere 
şi al activităţilor de prospecţiuni şi explorări 
geologice urmează să decidă asupra disponibilizărilor 
de personal impuse de necesităţile organizatorice, 
tehnice şi tehnologice, în limita a 15% faţă de 
nivelurile stabilite potrivit alin. (1). 
 

 
Domnul deputat Marian Sârbu propune eliminarea conjuncţiei “şi” după 
cuvântul “societăţilor”. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Întrucât nu are relevanţă şi poate crea 
confuzii. 
Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că formularea din textul 
iniţial este cea corespunzătoare. 

 
     PREŞEDINTE,          SECRETAR, 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU              TEODOR STANCA 
 
 
 

 Expert, 
Monica Rallu CURTA 


