
 

Informatie  oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 1 martie 2001pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a 

personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, 

unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale 

EMITENT     GUVERNUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001 

Data intrării în vigoare 08-03-2001 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 08-03-2001 până la data de 29-

12-2019 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, 

Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Articolul 1 

Capitolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a 

personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, 

unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica 

şi va avea următorul cuprins: 

"CAPITOLUL III 
Măsuri active de protecţie a personalului militar şi a salariaţilor civili disponibilizaţi prin 

restructurarea armatei 

Art. 15. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin măsuri active de protecţie se înţelege acele 

măsuri care au ca scop combaterea somajului şi sprijinirea persoanelor af late în căutarea 

unui loc de muncă pentru a dobândi statutul de persoana ocupată.  

(2)Măsurile active se realizează de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Muncii 

şi Solidarităţii Sociale şi cu alte ministere şi agenţii cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de 

muncă. 

(3)Personalul militar şi salariaţii civili disponibilizaţi prin restructurarea armatei beneficiază de 

servicii de preconcediere organizate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Agenţia 

Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Art. 16. - În vederea realizării măsurilor active de protecţie şi a serviciilor de preconcediere 

Ministerul Apărării Naţionale va încheia cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu Agenţia 

Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte ministere şi agenţii implicate acorduri 

de colaborare privind tipurile de măsuri active şi procedurile de implementare a acestora.  

Art. 17. - Cheltuielile pentru înfăptuirea măsurilor active şi a serviciilor de preconcediere vor 

fi suportate din bugetul de stat şi din alte surse atrase în condiţiile legii." 

Articolul 2 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după 

aprobarea acestora de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare. 

PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NASTASE 

Contrasemnează: 

--------------- 

p. Ministrul apărării naţionale, 

Sorin Encutescu, 

secretar de stat 

Ministrul muncii şi solidarităţii 

sociale, 

Marian Sarbu 

Ministrul finanţelor publice, 

Mihai Nicolae Tanasescu 

------------- 
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