
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul actului normativ 

LEG^____
privind aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului 

pentru aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate
Avand m vedere consecin^ele negative asupra angajatorilor care au avut 

activita^ile intrerupte sau reduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 §i ca urmare 
a instituirii starii de urgenta §i/sau a starii de alerta, care au condus la declan§area 
procedurilor de insolven^a, ace§tia se afla in imposibilitatea de a realiza venituri care 
sa permita continuarea pla|ii salariilor, astfel incat a fost necesara modificarea Legii 
nr.200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creantelor salariale prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.9/2021, precum si 
prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.35/2021.

Masurile instituite prin cele doua acte normative au avut ca obiect 
simplificarea procedurii de stabilire §i plata din Fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale, a drepturilor salariale §i a altor drepturi bane§ti datorate §i 
neplatite salariatilor angajatorilor in insolvents precum §i asigurarea unui nivel sporit 
de protectie sociala pentru salariatii angajatorilor, prin extinderea perioadei de la 3 
luni calendaristice la 4 luni consecutive si respectiv prin cre^terea plafonului in limita 
caruia se suportau aceste creante salariale, de la 3 salarii medii bmte pe economie 
pentru fiecare salariat la 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Aceste masuri au avut un real succes pe piata fortei de munca insa prin 
accesarea lor, resursele financiare pentru finantarea cheltuielilor efectuate din 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr.16/2021, au devenit insuficiente, 
impunandu-se necesitatea adoptarii de masuri in consecinta.

Potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.500/2000 privind finantele 
publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvemului poate fi repartizat unor ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat §i ai Wgetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvemului, pentru 

finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului 
bugetar.

Pe de alta parte, dispozitiile exprese ale art.5 din Legea nr.200^0-65=care 
reglementeaza constituirea Fondului de garantare pentru plata creantd-^^salaril^' 
nu permit ca alte resurse financiare decat cele prevazute in mod



de acest articol sa constituie resurse ale Fondului de garantare pentru plata creantelor 
salariale.

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.(4) din Hotararea Guvernului 
nr.81/2020 privind organizarea §i flinclionarea Ministemlui Muncii §i Protecliei 
Sociale, ministrul muncii si protectiei sociale este ordonator principal de credite §i 
indepline§te atributiile generale prevazute la art.56 alin.(l) din Ordonan^a de urgen^a 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
complet^ile ulterioare.

De asemenea, conform alin.(5) al aceluiasi articol, ministrul muncii §i 
protecfiei sociale deleaga atribufiile prevazute de dispozifiile legale in vigoare pentru 
ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru §omaj pre§edintelui 
Agenfiei Nafionale pentru Ocuparea Forfei de Munca, in condifiile legii, institute 
care gestioneaza, potrivit art. 10 din Legea nr.200/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

In acest context, pentru asigurarea resurselor fmanciare pentru finanfarea 
cheltuielilor efectuate din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in 
implementarea masurilor adoptate de Guvernul Romaniei pentru sprijinirea 
angajatorilor aflafi in insolvenfa este necesara instituirea unor norme derogatorii de 
la prevederile art.30 din Legea nr.500/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare, §i art.5 din Legea nr.200/2006, in virtutea carora sa poata fi alocate din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozifia Guvernului, pe baza de hotarari ale 
Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministemlui 
Muncii §i Protecfiei Sociale, catre Fondul de garantare pentru plata creanfelor 
salariale, iar aceste sume sa se constituie ca venituri la Fondul de garantare pentru 
plata creanfelor salariale precum §i instituirea posibilitatii de majorare a bugetului 
asigurarilor pentru §omaj la partea de venituri si corespunzator si la partea de 
cheltuieli prin transferal subvenfiei de la bugetul de stat.

In considerarea faptului ca aspectele sus-menfionate vizeaza interesul 
general public §i constituie situafii de urgenfa a caror reglementare nu poate fi 
amanata, data fiind perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, 
nepromovarea in regim de urgenta a acestor masuri putand conduce la aparitia unor 
conflicte pe plan social ca urmare a amanarii/intarzierii implementarii masurilor 
adoptate de Guvernul Romaniei pentm sprijinirea angajatorilor aflafi in insolvenfa, 
masuri avand ca fmalitate prevenirea cre^terii ratei §omajului la nivel national, 
precum si asigurarea unei surse de venit salariafilor acestor angajatori, si, implicit, 
reducerea efectelor sociale negative determinate de evolutia si de efectele pandemiei 
de COVID-19, este necesara adoptarea in regim de urgenfa a modificarii propuse 
prin prezentul proiect de act normativ.

1.^ Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara si nu creeaza c.a4rul
pentm aplicarea directa a acesteia.
2. Schimbari preconizate w



Prezentul proiect de act normativ reglementeaza instituirea unei derogari 
de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr, 500/2002 privind finantele publice, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, §i de la prevederile art. 5 din Legea nr. 
200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
crean^elor salariale, cu modificarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozi^ia Guvemului in virtutea carora se pot aloca, pe baza de hotarari ale 
Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii §i Protec^iei Sociale, catre Fondul de garantare pentru plata crean^elor 
salariale.

Totodata, prin acela^i proiect se autorizeaza Ministerul Finan^elor Publice 
sa introduca modificarile corespunzatoare in structura veniturilor §i cheltuielilor 
bugetului asigurarilor pentru §omaj, in vederea majorarii cu sumele astfel alocate din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozi^ia Guvernului.
3. Alte informatii 
Nu este cazul

Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

Impactul asupra mediului concurential domeniul ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impact social
Prin proiectul de act normativ se asigura implementarea masurilor adoptate de 

Guvemul Romaniei pentru sprijinirea angajatorilor afla^i in insolvents, masuri avand 
ca finalitate prevenirea cre^terii ratei somajului la nivel national, precum si 
asigurarea unei surse de venit salariatilor acestor angajatori, si, implicit, reducerea 
efectelor sociale negative determinate de evolutia si de efectele pandemiei de 
COVID-19.

4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.



5. Alte informatii 
Nu este cazul

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

- in mii lei -
Indicatori Urmatorii patm aniAnul

curent
Media pe 
cinci ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, in plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta:

impozit pe profit 
impozit pe venit 
TVA

b) bugete locale
impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

1,

11.

11.

1.

1:-

contribulii de asigurari1.

d) bugetul asigurarilor pentru 
soma]
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, in plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii 
asistenfa sociala

b) bugete locale:
cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii 
asistenfa sociala

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

i. cheltuieli de personal

1.

Ll.

LI.

1.

11.

1.



bunuri §i servicii 
d) bugetul asigurarilor pentru 
somaj

11.

3. Impact financial, 
plWminus, din care:_______
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurmlor sociale 
de stat
d) bugetul asigur^ilor sociale 
pentru §omaj;

4. Propuneri pentru acoperirea 
cregterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii: Nu este cazul

Secfiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vorfi modificate sau abrogate, ca urmare a intrdrii 
in vigoare a proiectului de act normativ;
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmeazd a fi elaborate in vederea implementdrii noilor 
dispozifii.
Proiectul de hotarare a Guvemului privind alocarea de sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat, pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului Munch si Protectiei Sociale.lhCompatibilitatea 
prezentului act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice.

a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadrului normativ 
in domeniul achizifiilor publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.



b) norme cu impact la nivel opera^ional/tehnic - sisteme electronice utilizate in 
desfa§urarea procedurilor de achizilie publica, unita^i centralizate de achizipi 
publice, structura organizatorica interna a autoritatilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislapa comunitara in materie 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curpi de Justice a Uniunii Europene
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §i sau documente internaponale din care decurg 
angajamente
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informapi:
Nu este cazul.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii prezentului act normativ

Unformapi privind procesul de consultare cu organizapile 
neguvernamentale, institute de cercetare $i alte organisme implicate
Prezentul act normativ a fost elaborat cu consultarea structurilor.
2.Fundamentarea alegerii organizapilor cu care a avut loc consultarea precum 
§ii a modului in care activitatea acestor organizapi este legata de obiectul 
prezentului act normativ
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3.Consultarile organizate cu autoritaple administrafiei publice locale, in 
situapa in care proiectul de act normativ are ca obiect activitap ale acestor 
autoritap, in condipile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale autoritalilor administrapei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.



5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezeiitului act normativ prin 
avizul nr. 319/2021.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jaril
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informalii:
Nu este cazul.

Secliunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

$i implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societalii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ
Prezentul act normativ se incadreaza in prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare.

P-'

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
in urma implementarii proiectului de act normativ, precum $i efectele asupra 
sanata^ii securita^ii cetafenilor sau diversitafii biologice
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informalii:
Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice centrale $i/sau locale - infilnfarea unor noi 
organisme sau extinderea competenfelor institufiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informatii:
Nu este cazul.

i



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru aprobarea unor masuri in domeniul 
garantarii creantelor salariale, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

PRlM^MlNtSTI^U

/ofZr^'k^\


