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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 iulie 2020 

Nr. 4c-9/499 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra cererii de reexaminare a 

Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și pentru 

reglementarea unor măsuri de protecție socială, trimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, în procedură de urgenţă, cu adresa  

nr. PLx 131/2020 din 24 iunie 2020, pentru reexaminare ca urmare a 

cererii de reexaminare a Preşedintelui României, potrivit art.77 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 iulie 2020 

Nr. 4c-9/499 
RAPORT 

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și pentru 
reglementarea unor măsuri de protecție socială 

 
 
 În temeiul art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
fost sesizată cu cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și 

pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, trimisă cu adresa nr. PLx 131/2020  din 24 iunie 
2020. 

 
Legea are ca obiect de reglementare completarea Codului muncii în sensul ca, pe durata suspendării 

temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă 
potrivit art.93 alin.(1) din Constituţia României, salariaţii care au contractul individual de muncă suspendat, fiind 
afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, să beneficieze de o indemnizaţie, plătită din bugetul asigurărilor de 
şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată durata menţinerii 
stării de asediu sau a stării de urgenţă, după caz. De asemenea, se reglementează modalitatea de acordare a 
acestei indemnizaţii. 
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Legea a fost adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, şi a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 06.04.2020. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a legii transmisă spre promulgare, pentru următoarele considerente:  
1. Se apreciază că soluția legislativă reglementată la art. I este de natură să conducă la probleme în aplicare, dar și să 

inducă o reală confuzie pentru destinatarii normelor. Astfel, reglementarea suspendării contractului individual de 
muncă din inițiativa angajatorului, pe durata unei măsuri excepționale dintre cele prevăzute la art. 93 din 
Constituție, ar trebui astfel concepută încât aceasta să nu se suprapună cu ipoteza generală de la art. 52 alin. (1) 
lit. c) din Codul muncii, în caz contrar noua reglementare fiind inutilă.  

2. Prin art. III și IV din legea transmisă la promulgare se instituie măsuri ce vizează inclusiv contractele individuale 
de muncă ce au fost suspendate ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 în temeiul actualului art. 52 alin.(1) 
lit. c) din Codul muncii. Normele ar fi trebuit inserate în cuprinsul normelor generale ce reglementează 
raporturile de muncă, respectiv în  cuprinsul art. I din legea supusă reexaminării și nu ca dispoziții plasate în 
afara Codului muncii. 

3. Instituirea unor soluții legislative fără circumstanțieri, prevăzute la art.IV și, mai ales, fără indicarea efectelor în 
caz de încălcare a obligației de către angajator, conduce la ineficiența normei, poate antrena costuri 
suplimentare pentru angajat și este susceptibilă de interpretări. 

  
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de reexaminare formulată de Președintele 

României şi a adoptat Legea nr.53/2003 – Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială  în 
şedinţa din 16 iunie 2020. 

 
La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 22 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
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În baza prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul 
Tudor Polak – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 
 În legătură cu obiecţiile formulate în cererea de reexaminare, în urma reanalizării textului legii, membrii comisiei 
au formulat următoarele observaţii: 

- măsurile propuse, de amendare a Codului muncii, reprezintă o măsură cu un orizont mai mare de timp 
decât actuala stare de urgență, aspect ce implică instituirea unor limite de intervenție a statului în relația 
contractuală angajat-angajator, în cazul unor evenimente neprevăzute ce ar impune instituirea unor măsuri 
excepționale, astfel încât să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă, la un cadru legislativ 
suplu, care ar răspunde nevoii de predictibilitate a legii şi ar ajuta angajatorii să aleagă modalitatea de menţinere a 
locurilor de muncă şi de protejare a propriilor salariaţi, . 

- intervenția asupra cadrului general în materia raporturilor de muncă are în vedere inclusiv criteriul 
proporționalității, precum și nevoia unui echilibru just și echitabil între drepturile angajatorilor și cele ale 
angajaților, stabilind şi regimul juridic aplicabil pentru control și sancționare în caz de neconformare. 

  
 Astfel, în temeiul art.138 alin.(3), membrii comisiei au acceptat obiecţiile formulate de Preşedintele României şi  
au aprobat, în parte, cererea de reexaminare. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul ei, Legea face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României, prin care se propune adoptarea legii  cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport.  

 
 

 
    PREŞEDINTE,       SECRETAR,  
    Adrian SOLOMON      Violeta Răduţ 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma reexaminării, Comisia propune adoptarea Legii cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Titlul legii 
 

Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – 
Codul muncii şi pentru reglementarea unor 

măsuri de protecţie socială 
 

 
 
 

Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – 
Codul muncii 

 
Autori: membrii comisiei  

 
Ca urmare a admiterii 
cererii de reexaminare şi 
a obiecţiilor formulate în 
aceasta de către 
preşedintele României. 
Pentru corelare cu 
modificările propuse, în 
vederea respectării 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

2.  
Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
1. La articolul 52, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 
“f) pe durata suspendării temporare a activităţii 
şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării 
stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit 
art.93 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată.” 
 

 
Nemodificat  

 

4.  
2. După articolul 53 se introduce un nou 
articol, articolul 531, cu următorul cuprins: 
“Art.531. – (1) În cazul suspendării temporare a 
activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a 
decretării stării de asediu sau stării de urgenţă 
potrivit art.93 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, salariaţii afectaţi de activitatea 
redusă sau întreruptă, care au contractul 
individual de muncă suspendat, beneficiază de o 
indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de 
bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar 
nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată 
durata menţinerii stării de asediu sau stării de 
urgenţă, după caz.  
(2) În situaţia în care bugetul angajatorului 
destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, 
indemnizaţia prevăzută la alin.(1) poate fi 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

suplimentată de angajator cu sume 
reprezentând diferenţa de până la minimum 
75% din salariul de bază corespunzător locului 
de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile 
art. 53 alin. (1). 
(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este 
supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale 
obligatorii, conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(4) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin.(1), 
calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a 
contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 
realizează de către angajator din indemnizaţiile 
încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
(5) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut 
la alin. (4) se aplică prevederile art.78 alin.(2) 
lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de 
asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate se realizează de 
angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute 
la art. 147 alin. (1) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(6) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor 
fiscale prevăzute conform alin. (4) este data de 
25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se 
face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(7) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu 
se datorează contribuţie asiguratorie pentru 
muncă conform prevederilor art.2205 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(8) În situaţia în care un angajat are încheiate 
mai multe contracte individuale de muncă, din 
care cel puţin un contract cu normă întreagă 
este activ pe perioada instituirii stării de asediu 
sau stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de 
indemnizaţia prevăzută la alin.(1). 
(9) În situaţia în care un angajat are încheiate 
mai multe contracte individuale de muncă şi 
toate sunt suspendate ca urmare a instituirii 
stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta 
beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin.(1) 
aferentă contractului individual de muncă cu 
drepturile salariale cele mai avantajoase. 
(10) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care 
salariaţii ale căror contracte individuale de 
muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor 
salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie 
pentru muncă conform prevederilor art.2205 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie 
stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 399/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul 
indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se utilizează salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, în 
vigoare în perioada prevăzută la alin. (1). 
(11) În situaţia în care stagiul de cotizare 
realizat potrivit alin.(10) este corespunzător unei 
fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare 
în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii 
de lună. 
(12) În vederea acordării sumelor necesare plăţii 
indemnizaţiei prevăzute la alin.(1), angajatorii 
depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a 
municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au 
sediul social, o cerere semnată şi datată de 
reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere şi de lista persoanelor care 
urmează să beneficieze de această indemnizaţie, 
asumată de reprezentantul legal al 
angajatorului, conform modelului aprobat prin 
ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. 
(13) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru 
corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor 
înscrise în documentele prevăzute la alin. (12). 
(14) Plata indemnizaţiei se va face către 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

conturile deschise de angajatori la băncile 
comerciale. 
(15) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în 
baza cererii semnate şi datate de reprezentantul 
legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 
precum şi a municipiului Bucureşti, în raza 
cărora îşi au sediul social. 
(16) Documentele prevăzute la alin. (12) şi (15) 
se depun în luna curentă pentru plata 
indemnizaţiei din luna anterioară. 
(17) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
a indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face în 
cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, 
iar plata indemnizaţiei se efectuează salariatului 
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
primirea de către angajator a acestor sume. 
 

5.  
__ 

 
(18) Angajatorii pot dispune gradual alte măsuri 
pentru reducerea activităţii sau a întreruperii 
activităţii, după caz. În situaţia în care este 
adoptată de angajator măsura suspendării 
contractului individual de muncă înlocuind, în tot 
sau în parte, măsura reducerii programului 
săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, dispusă în 
condițiile art. 52 alin.(3), plata indemnizației 
este acordată numai de la data suspendării 
contractului individual de muncă în temeiul 
art.52 alin.(1) lit.c) sau f). 
 

 
Preluate de la art.III şi 
IV, ca urmare a admiterii 
parţiale a cererii de 
reexaminare şi a 
obiecţiilor formulate în 
aceasta, la pct.2, de 
către preşedintele 
României. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(19) Angajatorii nu pot desfiinţa locurile de 
muncă ocupate de persoanele ale căror 
contracte individuale de muncă au fost 
suspendate în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) sau 
f), pe o perioadă cel puţin egală cu perioada 
suspendării pentru care au beneficiat, pentru 
aceşti salariaţi, de plata indemnizaţiilor 
prevăzute la alin.(1) din bugetul asigurărilor 
sociale pentru şomaj.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

6.  
(din Legea nr.53/2003) 
 
Art. 260, alin.(1), literă nouă 
 
Art.260. - (1) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează astfel următoarele fapte: 
(…) 

 
3. La articolul 260 alineatul (1), după litera 
e3) se introduce o nouă literă, lit.e4), cu 
următorul cuprins: 
„e4) încălcarea prevederilor art.531 alin.(19), cu 
returnarea sumelor primite cu titlu de 
indemnizaţie potrivit art.531 alin.(1) şi (12), 
pentru posturile desfiinţate;” 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Ca urmare a admiterii 
parţiale a cererii de 
reexaminare şi a 
obiecţiilor formulate în 
aceasta, la pct.2, de 
către preşedintele 
României. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7.  
Art.II. - Ordinul ministrului muncii şi protecţiei 
sociale, prevăzut la art.531 alin.(12) din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, se emite în termen de 15 zile 
de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

 
Art.II. - Ordinul ministrului muncii şi protecţiei 
sociale prevăzut la art.531 alin.(12) din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost 
completată prin prezenta lege, se emite în 
termen de 15 zile de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

8.  
__ 

 
Art.III. - Prevederile art.531 alin.(19) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum 
a fost completată prin prezenta lege, se aplică 
numai în situaţia desfiinţării locurilor de muncă 
ocupate de persoane ale căror contracte 
individuale de muncă au fost suspendate în 
temeiul art.52 alin.(1) lit.c) după data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Corelare cu observaţiile 
din cererea de 
reexaminare. 
Pentru predictibilitatea 
normei. 
Pentru claritatea 
aplicării, astfel încât 
prevederile să se aplice 
doar acelor contracte 
care au fost suspendate 
ulterior intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
 

9.  
Art.III. – Angajatorii pot dispune gradual alte 
măsuri pentru reducerea activităţii sau a 
întreruperii activităţii, după caz. În situaţia în 
care este adoptată de angajator măsura 
suspendării contractului individual de muncă 
înlocuind, în tot sau în parte, măsura reducerii 
programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
S-a preluat în cuprinsul 
art.I, ca urmare a 
admiterii parţiale a 
cererii de reexaminare şi 
a obiecţiilor formulate în 
aceasta, la pct.2, de 
către preşedintele 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

zile, dispusă în condițiile art. 52 alin.(3) din 
Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, plata indemnizației este 
acordată numai de la data suspendării 
contractului individual de muncă în temeiul art. 
52 alin.(1) lit.c) sau f) din Legea nr.53/2003, 
pentru salariații cărora li se aplică prevederile 
art. 53 alin.(1) din aceeaşi lege. 
 

României. 

10.  
Art.IV. - Angajatorii care beneficiază de 
prevederile prezentei legi nu pot desfiinţa 
locurile de muncă ocupate de persoanele ale 
căror contracte individuale de muncă au fost 
suspendate în temeiul art. 52 alin.(1) lit.c) sau f) 
din Legea nr.53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe o 
perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării 
pentru care au beneficiat de plata indemnizaţiilor 
din bugetul asigurărilor sociale de şomaj. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
S-a preluat în cuprinsul 
art.I, ca urmare a 
admiterii parţiale a 
cererii de reexaminare şi 
a obiecţiilor formulate în 
aceasta, la pct.2, de 
către preşedintele 
României. 
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