
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titiul proiectului de act normativ

LEGE
pentm aprobarea Ordonan^ei de urgen^a pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind 

constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean^elor salariale

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate
In perioada starii de urgenfa §i, ulterior, a st^ii de alerta, determinate de pandemia de 

COVID-19, au fost adoptate o serie de acte normative care au reglementat situatiile dificile in 
care se regaseau multe dintre intreprinderile care se confrunta cu o diminuare a veniturilor din 
activitatea desfa§urata §i o reducere semnificativa a for{ei de munca angajate.

In acest context, incepand cu data de 18,05.2020, a intrat in vigoare Legea nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care 
contine, printre altele §i un capitol special dedicat insolventei, reglementand masuri menite sa 
sprijine pe durata starii de urgenta si/sau de alerta, societatile care se confrunta cu dificultali 
fmanciare, cum ar fi lipsalichiditalilor, cre§terea datoriilor etc., precum §i societatile aflate in 
prezent in proceduri de insolvepla si care sunt sau care ar putea fi afectatate de masurile 
adoptate in vederea limitarii efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin Legea nr. 55/2020, au fost aduse modificari prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenfei §i de insolvenfa, care se aplica pe perioada starii de alerta 
§i care vizeaza protejarea debitorilor aflafi in stare de dificultate financiara sau de insolvenfa 
§i limitarea numarului de insolvenfe. In acest sens, au fost modificate condifiile de deschidere 
a procedurii insolvenfei si prelungite unele termene reglementate pentru procedura 
concordatului preventiv, respectiv termene reglementate pentru procedura insolvenfei si, 
totodata, suspendate, pe perioada st^ii de alerta, reglementarile care permiteau executarile 
silite pentru recuperarea creantelor curente.

O mare parte din masurile dispuse pe perioada starii de alerta prin Legea nr. 55/2020 
au fost preluate, ulterior, in Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvemului nr. 88/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul 
insolvenfei §i a altor acte normative, fiind incluse definitiv in prevederile Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei $i de insolvenfa. 



Consecin^ele negative asupra angajatorilor care au avut activitatile intrerupte sau reduse 
ca urmare a pandemiei de COVID-19 §i a instituirii starii de urgen^a §i/sau a starii de alerta au 
condus la declan§area procedurilor de insolven^a, ace§tia fiind astfel in imposibilitatea de a 
realiza venituri care sa permita continuarea plata salariilor.

O astfel de situatie s-a inregistrat in cursul lunii februarie 2021 la angajatorul Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara S.A., cand peste 100 de miner! de la exploatarea de carbune 
Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din sulSeran la finalul programului de lucru, 
nemullumili fiind ca salariile vor fi platite cu intarziere.

In acest context este necesara intensificarea masurilor de sprijinire a angajatorilor afla^i 
in insolvenla §i a salarialilor, inclusiv prin promovarea urgenta de solulii legislative menite sa 
asigure o protectie sociala adecvata salariatilor angajatorilor in insolventa.

Fondul de garantare pentru plata creanlelor salariale a fost instituit prin Legea nr. 
200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanlelor 
salariale, act normativ ce transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea 
legisla^iilor statelor membre referitoare la proteclia salariatilor in cazul insolvabilitatii 
angajatorului, publicata in Jumalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 283 din 28 
octombrie 1980, cu modificarile aduse prin Directiva Parlamentului European §i a Consiliului 
2002/74/CE, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 270 din 8 octombrie 
2002.

Directiva nr. 80/987/CEE a fost abrogata prin Directiva nr. 2008/94/CE a Parlamentului 
European §i a Consiliului privind protectia lucratorilor salanaji in cazul insolventei 
angajatomlui, care nu modifica substantial solutiile legislative cuprinse in actul abrogat. 
Conform art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 2008/94/CE, in cazul in care statele membre isi 
exercita dreptul de a limita obligatia de plata a creantelor neachitate ale lucratorilor salariati 
care rezulta din contracte de munca sau raporturi de munca, inclusiv, in cazurile prevazute de 
dreptul intern, compensatia pentm incetarea raporturilor de munca acestea specifica durata 
perioadei pentm care creantele neachitate urmeaza sa fie platite de catre institutia de garantare. 
Aceasta insa nu poate fi mai scurta decat perioada care acopera drepturile salariale pentm 
ultimele trei luni ale raportului de munca care precede sau succede data stabilita de statele 
membre.

De asemenea, potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, statele membre pot stabili plafoane 
ale plafilor efectuate de institufiile de garantare. Aceste plafoane nu se pot situa mai jos de un 
nivel compatibil din punct de vedere social cu obiectivul social al directive!.
Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, prevede la art. 15 urmatoarele: “Creantele 
salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) §i c)-e) reprezinta drepturi salariale §i alte drepturi 
b^e§ti datorate §i neplatite salariatului la data §i, dupa caz, in tran§ele prevazute in contractul 
individual de munca §i/sau contractul colectiv de munca, asupra carora nu a intervenit 
prescriptia dreptului la actiune, §i se suporta pentm o perioada de 4 luni consecutive”.

De asemenea, Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, prevede la art. 14 alin. 
(1) urmatoarele: “Suma totala a creantelor salariale suportate din Fondul de garant^juyioate 
depa$i cuantumul a 4 salarii medii brute pe economic pentru fiecare salariat”.
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Avand in vedere consecin^ele negative generate de insolventa angajatorilor care au avut 
activita^ile intrerupte sau reduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 §i a instituirii starii de 
urgen^a §i/sau a starii de alerta, situa^ii care au condus la declan§area procedurilor de insolventa 
§i implicit la imposibilitatea de a realiza venituri care sa permita continuarea raporturilor de 
munca si plata salariilor, extinderea, prin prezentul proiect de act normativ, de la 4 luni 
consecutive la 5 luni consecutive a perioadei pentru care se suporta creantele salariale 
prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si c) - e) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare 
precum §i extinderea de la 4 salarii medii brute pe economic pentru fiecare salariat la 5 salarii 
medii brute pe economic pentru fiecare salariat a plafonului in limita caruia se suporta creantele 
salariale, stabilit de art. 14 alin. (1) din aceasta lege asigura o protectie sociala sporita 
salariatilor angajatorilor in insolventa §i, implicit prevenirea cre^terii ratei §omajului la nivel 
national.

A

In considerarea faptului ca aspectele sus-mentionate vizeaza interesul general public §i 
constituie situa^ii de urgen^a a caror reglementare nu poate fi amanata, data fiind perioada 
lunga pe care o presupune procedura parlamentara, o consecinta in acest caz reprezentand-o 
amanarea/intarzierea implementarii unor reglementari vizand intensificarea masurilor de 
sprijinire a angajatorilor aflati in insolventa §i a salariatilor, cu impact social la nivel national, 
este necesara adoptarea in regim de urgenta a modificarii propuse prin prezentul proiect de act 
normativ.
2. Schimbari preconizate

Prezentul proiect de act normativ reglementeaza modificarea alin. (1) al art. 15 din 
Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, in sensul ca perioada pentru care se suporta 
ereantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si c) - e), care reprezinta drepturi salariale 
§i alte drepturi bane§ti datorate §i neplatite salariatului la data si, dupa caz, in transele prevazute 
in contractul individual de munca §i/sau contractul colectiv de munca, asupra carora nu a 
intervenit prescriptia dreptului la actiune, este extinsa de la 4 luni consecutive la 5 luni 
consecutive.

in acord cu modificarea mentionata, proiectul de act normativ reglementeaza 
modificarea in mod corespunzator a alin. (3) al aceluia^i articol.
Totodata, prin proiectul de act normativ, plafonul de 4 salarii medii brute pe economie pentm 
fiecare salariat, in limita caruia se suporta creantele salariale, stabilit de art. 14 alin. (1) din 
Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este extins la 5 salarii medii brute pe economie 
pentru fiecare salariat.
3. Alte informafii
Nu este cazul.

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Impactul asupra mediului concurenlial §;i domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.



2. Impactul asupra mediului de afaceri:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^ Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^ Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impactul social:
Prin proiectul de act normativ se asigura sprijinirea angajatorilor care au intrat in procedura 
de insolventa ca urmare a reducerii sau intreruperii activitatii in contextul evolutiei pandemiei 
de COVID-19 §i a instituirii starii de urgen^a §i/sau a starii de alerta precum si un nivel sporit 
de protec^ie sociala salariatilor acestor angajatori, si, implicit prevenirea cresterii ratei 
somajului la nivel national.
4. Impactul asupra mediului:
Nu este cazul.
5. Alte informa^ii:
Nu este cazul.

Secliunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru

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

- mii lei -
Urmatorii 4 aniIndicatori Anul

curent
Media 

pe 5 ani
5 6 71 2 3 4

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit 

a)hugetul asigurdrilor sociale 
de stat:

(i) contributii de asigur^i
+13.1402. Modificari ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din 
care:
a)buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal

+18.977 +17.310 +15.400 +13.140 +15.593

ft
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(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

(i) -contributii de asigurari
37Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurarilor 

sociale de stat

-17.310 -15.400-18.977 -13.140 -13.140 -15.593

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa
veniturilor bugetare

reducerea

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
$i/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

7. Alte informafii
Nu este cazul.

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modillcate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de act normativ:
Hotararea Guvemului nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanlelor salariale, cu modificarile ulterioare.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozifii:
Proiectul de hotarare a Guvemului pentm modificarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentm 
plata crean^elor salariale, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1850/2006, cu modificarile 
ulterioare.
1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizifiilor 
publice
a) impact legislativ - prevederi de modificare §;i completare a cadrului^l^ran^iv^ in 
domeniul achizitiilor publice, prevederi derogatorii;
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla|ia comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a Uniunii Europene:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §;i/sau documente internafionale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolu|ie sau recomandare interna^ionala 
ori la alt document al unei organizatii Internationale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii:
Nu este cazul

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute 
de cercetare §i alte organisme implicate:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum $i a 
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act 
normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situafia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
Proiectul de 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
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avziul nr. 
447/2021.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avziul 
nr. 4706/2021.
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi



6. Alte informa|ii:
Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea 

§i iniplementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanatafii 
securitafii ceta^enilor sau diversitatii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

l.Alte informafii
Nu este cazul.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere m aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile 
administrafiei publice centrale fi/sau locale - infiinlarea unor noi organisme sau 
extinderea competenfelor institufiilor existente:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informalii.
Nu este cazul



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege priviiid aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind 
constituirea §i utilizarea Foridului de garantare pentru plata crean^elor salariale, pe care il 
supunem Parlameiitului spre adoptare.
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