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RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nn53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin 
adresa nr. L243/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în 
vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr,53/202I pentru modificarea 
Legii nn200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, iniţiator Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suportarea din Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru o perioadă de 5 luni consecutive, a 
drepturilor băneşti neplătite salariatului conform contractului individual de muncă şi 
asupra cărora nu a intervenit prescripţia dreptului la acţiune.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 

transmite avizul cu nr. 376-FAVORABIL.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

transmite avizul cu nr. 493-FAVORABIL.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea 
Guvernului, reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Având în vedere argumentele prezentate de reprezentantul Guvernului, în 
şedinţa din 8 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie 
socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere.

în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune 
spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere şi proiectul de 

lege.
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în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege urmează a fî adoptat de Senat în calitate de primă Cameră
sesizată.

-Secretar,Preşedinte^

Senator Ştefan PĂLĂRIE Senator Sorin VLAŞIN
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