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AVIZ
referitor ia proiectul de Ordonanfa de urgen^a pentru modificarea 

Legii nr.200/2006 privind constituirea $i utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanjelor salariale

Analizand proiectul deOrdonan|a de urgenfa pentru 

modiHcarea Legii nr.200/2006 privind constituirea §i utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata crean^elor salariale, transmis de 

Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr.189 din 16.06.2021 

inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D0521/16.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i ait46(2) din 
Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ,

Avizeaza favorabil proiectul de ordonan^a de urgenta, cu 
urraatoarele observatii §i propuneri:

1. Prezentul proiect de ordonanta de urgenta are ca obiect 
modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata creanlelor salariale, cu modificarile ulterioare, 
in sensul ca perioada pentru care se suporta creantele salariale prevazute 
la art. 13 alin.(l) lit.a) §i c) - e), care reprezinta drepturi salariale §i alte 
drepturi bane§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, se suporta din Fondul de garantare pentru plata creanlelor 
salariale, pentru o perioada de 5 luni consecutive.

Totodata, plafonul de 4 salarii medii brute pe economie pentru 
fiecare salariat, in limita caruia se suporta creanlele salariale, prevazut la
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art.l4 alm.(l) din Legea nr.200/2006, cu modificarile ulterioare, este 
extins la 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.

3. Semnalam ca un proiect similar, proiectul de Ordonantd
de urgentd pentru modificarea articolului 5, alin.(6), articolului 14, 
alin.(l), articolului 15, alin.(l) §i (3) din Legea nr.200/2006 privind 
constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor 
salariale, a fost transmis de Seeretariatul General al Guvemului cu adresa 
nr. 124 din 28.04.2021 §i inregistrat la Consiliul Legislativ cu 
nr.D0338/28.04.2021, pentru care a fost emis avizul favorabil cu 
observatii §i propuneri nr,264/28.04.2021, fiind preluate majoritatea 
propunerilor formulate.

4. Potrivit preambulului, adoptarea prezentului proiect este 

motivate, m principal, de consecintele negative asupra angajatorilor, care 

au avut activitatile intrerupte sau reduse, ca urmare a pandemiei de 

COVID-19 §i a instituirii stmi de urgenta §i/sau a starii de alerta, situatii 
care au condus la declan§area procedurilor de insolvenla, ace^tia fiind 

astfel in imposibilitatea de a realiza venituri care sa permita plata 

salariilor.
A

In acest context, prezentul proiect vizeaza adoptarea unor masuri 
care sa asigure reglementarea in mod adecvat a perioadei de cinci luni 
pentru care sunt suportate creantele salariale, precum §i de necesitatea 

continuarii masurilor de sprijin a angajatorilor aflali in insolvent §i a 

salariatilor, in contextul determinat de efectele pandemiei de COVID -19.
Precizam ca, fata de modul in care au fost formulate argumentele in 

instrumentul de motivare §i prezentare, in raport de prevederile art.115 
alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, este necesara completarea 
acestuia prin descrierea elementeior de fapt §i de drept ale situatiei 
extraordinare, astfel incat sa rezulte cu claritate necesitatea recurgerii la 
calea delegarii administrative.

5. Avand in vedere numeroasele interventii legislative aduse actuiui 
normativ de bazS, in conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, potrivit
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carora ^,actul normativ modificat sau completat in mod substantial se 

republicd avdnd la baza dispozitia cuprinsd in actul de modificare, 
respectiy de c ample tare”, propunem inserarea m final a unui articol 
distinct, marcat ca artlV, care sa prevadarepublicareaLegii nr.200/2006, 
inclusiv cu modificarile aduse prin prezentul proiect, m urmatoarea 

redactare:
„ArtIV. - Legea nr.200/2006 privind constituirea §i 

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanfelor salariale, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.453 din 25 
mai 2006, cu modificarile ulterioare, precum §i cu cele aduse prin 
prezenta ordonanfS de urgenfS, va fi republicata in Monitorul Oficial 
al RomSniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare”.

Bucure§ti
Nr.447/16.06.2021
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