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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. III din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind 

constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 7 se abrogă. 

 

2. La articolul 10, alineatul (1), litera b) se abrogă. 

 

3. La articolul 10, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins: 

“(2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută 

la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la 

art. 20 alin. (2) din lege precum şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) - 

k). 

(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de documentul 

prevăzut la alin. (1) lit. a) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit 

art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare 

de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor 

salariale. 

(4) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la 

art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea 

judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, şi de o copie de pe 

notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau 

lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării 

demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.” 

 

4. La articolul 13,  alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

“(1) În situaţia în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiţiei 

prevăzută la art. 2 din lege, agenţia teritorială emite dispoziţia prevăzută la art. 

21 alin. (1) din lege.” 
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5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

“(1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiţiei 

prevăzută la art. 2 din lege, agenţia teritorială emite dispoziţia prevăzută la art. 

21 alin. (3) din lege.” 

 

6. Anexa nr. 1 la normele meodologice se modifică şi se înlocuieşte cu 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

 

 

FLORIN-VASILE CÎŢU 


