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GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANJA DE URGENJA
pentru aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale

.A,

In contextul masurilor adoptate de Guvernul Romaniei pentru asigurarea 

sprijinirii angajatorilor afla^i in insolvenia, prin implementarea carora se asigura 

prevenirea cresterii ratei somajului la nivel national, precum si asigurarea unei surse 

de venit salariatilor acestor angajatori, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale 

negative determinate de evolutia §i de efectele pandemiei de COVID-19,

luand in consider are ca resursele financiare pentru finantarea cheltuielilor 

efectuate din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, constituit potrivit 

Legii nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, au devenit, astfel, insuficiente.

avand in vedere necesitatea asigurarii, in contextul men|ionat, a resurselor

financiare necesare, inclusiv prin promovarea urgenta de solufii legislative menile,sa

asigure transferarea rapida din bugetul de stat a subventiei necesare, prin \
Fondul de rezerva bugetara la dispozifia Guvernului pentru finantarea un0?|^el^ell;^f^’'%
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urgente sau neprevazute apamte in timpul exerci^iului bugetar la Fondul de garantare 

pentm plata creantelor salariale si majorarea, in acelasi timp, la partea de venituri si 

corespunzStor si la partea de cheltuieli, a bugetului asigur^ilor pentm somaj, in cadrul 

caruia Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este constituit, prin 

transferul subventiei de la bugetul de stat,

|inand cont ca intarzierea implementarii unor masuri in vederea asigurarii 

resurselor fmanciare necesare pentru finan^area unor astfel de cheltuieli poate conduce 

la apari^ia unor conflicte pe plan social, ca urmare a amanarii/intarzierii implementarii 

masurilor adoptate de Guvemul Romaniei pentm sprijinirea angajatorilor afla^i in 

insolven^a,

§i intrucat aceste elemente vizeaza interesele generate ale salaria^ilor §i 

constituie situatii de urgen^a a caror reglementare nu poate fi amanata,

A

In temeiul art. 115 aliri. (4) din Constitulia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgen^a.

Articol unic - (1) In anul 2021, incepand cu data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante de urgen^a, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modific^ile §i completarile ulterioare, 

§i de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea 

Fondului de garantare pentm plata creanlelor salariale, cu modificarile ulterioare, din 

Fondul de rezerva bugetara la dispozilia Guvernului se pot aloca, pe baza de hotarari 

ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Muncii §i Protecliei Sociale, catre Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile 

corespunzatoare in structura cheltuielilor bugetului de stat, in volumul si stmctura

bugetului Ministerului Muncii §i Protectiei Sociale, precum si in structura venl|®ten 

§i cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru §omaj, in vederea majorari4^GlBj^ume1%



alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozi|ia Guvernului, potrivit alin. (1).

Contrasetoneaza:
Ministrul muncii §i

:^fcal^Tditcaii

Ministrul finale or 
Alexandra Nffimre

Bucuresti, rrftxC ^1-0 
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