
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titiul proiectuiui de act normativ 

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul 

protectiei sociale precum pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenfa 
sociala in domeniile de activitate in care $e mentin restric|ii

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate
/V »

In contextul pandemiei generata de raspandirea coronavirului SAR-S-CoV-2, pentru 
asigurarea protectiei sociale si sanitare a populajiei au fost aprobate/adoptate o serie de 
acte normative care reglementeaza acordarea unor drepturi noi §i prelungirea acordarii 
unor drepturi existente.

Astfel, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative, precum §i pentru stabilirea unor masuri in domeniul 
protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile §i completarile ulterioare, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr.59/2020, s-au reglementat o serie de masuri 
imediate pentru stabilirea mijloacelor §i procedurilor necesare pentru siguranta sociala §i 
economica a populatiei, precum si masuri de protectie sociala pe perioada st&'ii de urgenja, 
instituita prin Decretul nr. 195/2020 §i prelungita prin Decretul nr. 240/2020.

Prin acest act normativ, a fost instituita acordarea indemnizatiei pentru intreruperea 
sau suspendarea activitatii in cazul angajatorilor sau al profesioni^tilor definiti de Codul 
civil §i s-a stabilit acordarea stimulentului de insertie prevazut de Ordonanta de urgenfa a 
Guvernului nr.111/2010 §i pentru persoanele care §i-au suspendat sau chiar li s-a incetat 
raportul de munca sau de serviciu ori activitatea profesionala ca urmare a restrictiilor 
economice din perioada st^ii de urgenta.

Totodata, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 a introdus §i alte masuri 
cum ar fi utilizarea po^tei electronice ca mijloc de comunicare in ob^inerea noilor drepturi 
instituite, dar §i a celor deja reglementate, pentru a se mentine distanfarea fizica 
recomandata pentru aceste perioade.

Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.32/2020 ^i 53/2020 s-a stabilit 
§i prelungirea acordarii indemnizatiei pentru cre§terea copilului prevazuta de Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 111 /2010 §i a indemnizatiei de acomodare prevazuta de Legea 
nr.273/2004, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, toate aceste acte 
normative vizand prelungirea acord^ii drepturilor pe perioada starii de urgenta.

Legea nr.59/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, 
modifica §i completeaza acest act normativ prelungind acordarea indemnizatr^^^tm 
cre^terea copilului cu 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta, respectiv pan^apSi^ni^ 
2020____________________________________________



Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.32/2020, prevede faptul ca pregatirea 
teoretica a programelor de formare profesionala in condi^iile Ordonan^ei Guvemului nr. 
129/2000. poate fi realizata si in sistem on-line.

In acela^i timp, prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 70/2020, unele masuri 
din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 30/2020 cu modificarile §i completarile 
ulterioare, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.59/2020, s-au prelungit §i 
pentm perioada cuprinsa intre incetarea st^ii de urgenja §i 31 mai 2020, inclusiv drepturile 
de concedii si indemnizatii acordate parintilor care au in intrejinere copii de varste mici, 
precum si prevederi referitoare la sus^inerea in sistem on-line a pregatirii teoretice a 
tuturor programelor de formare autorizate, pregatirea practica a programelor de ini^iere, 
specializare §i perfec^ionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se 
desfa§oare intr-un spa^iu cu dot^i specifice, conform standardului occupational, precum 
§i sus{inerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare §i 
perfectionare.

Avand in vedere evaluarea riscului de sanatate publica pentm perioada urmatoare, 
care indica existen|a, in continuare, a unui grad ridicat de infectare a populatiei cu 
coronavimsul SARS-CoV-2 in condijiile in care in anumite domenii activitatea nu poate 
fi reluata in totalitate, se impune ca unele masuri aprobate prin acte normative in perioada 
st^ii de alerta, sa fie prelungite.

Avand in vedere ca distanjarea sociala constituie o masura de prevenire a 
raspandirii coronavimsului SARS-CoV-2 se impune utilizarea po§tei electronice in 
relatia pe care autoritatile publice o au cu cetajenii, contribuind astfel si la simplificarea 
procedurilor administrative.

Totodata, luand in considerare ca schimb^ile intervenite in economic cauzate de 
pandemic impun luarea unor masuri care sa permita dezvoltarea competentelor si 
abilitatilor profesionale in concordanta cu noile cerinte ale pietei muncii, formarea 
profesionala in sistem online constitute o masura de aliniere a Romaniei la tendintele 
actuale in domeniu, ca factor de competitivitate, flexibilitate §i promovare a invatarii pe 
parcursul intregii vie^i.

De asemenea, in contextul in care unele categorii de persoane cu copii in 
intre^inere, beneficiare ale unor drepturi de asistenta sociala nu vor putea sa-si reia 
activitatea generatoare de venituri §i nici nu vor putea beneficia de masurile de §omaj 
reglementate, ramanand astfel, fea sursa venit, fapt care va genera noi probleme sociale, 
se impune si stabilirea unor masuri de prelungire a drepturilor de care au beneficial §i pe 
perioada starii de urgen|a.

Aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situajie extraordinara, a 
carei reglementare nu poate fi amanata §i impune adoptarea de masuri imediate pe calea 
ordonan^ei de urgenta, pentm stabilirea mijloacelor §i procedurilor necesare pentm 
garantarea siguran^ei personale a unor categorii de persoane afectate de raspandirea 
coronavimsului SARS-CoV-2.

Prezentu! act normativ nu transpune legislatie comunitara si nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.



2. Schimbari preconizate
Prezentul proiect de Ordonan^ de urgenta reglementeaza:
a) Depunerea prin po§ta electronica sau prin alt mijloc electronic de comunicare a cererilor, 
declarajiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenja sociala, 
a indemnizatiilor pentru §omaj pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei 
de munca, prev^ute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur^ilor pentru §omaj §i 
stimularea ocup^ii forjei de munca, cu modificarile si completmle ulterioare, precum §i 
a drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modific^ile §i completarile ulterioare, acordate din bugetul de stat, 
din bugetele locale sau din bugetul asigurarilor sociale de stat.

b) Desfasurarea programelor de formare profesionala autorizate §i a examenelor de 
absolvire in sistem on-line, in anumite condi^ii, astfel:

- pregatirea teoretica a tuturor programelor de formare autorizate respectiv toate 
programele de specializare, perfectionare, calificare, initiere, cu exceppa celor 
de nivel de calificare 1,

- pregatirea practica pentru programele de specializare, perfectionare si initiere,
- suspnerea examenului de absolvire a programelor de inipere, specializare §i 

perfecponare desfa§urate in sistem on-line.
c) reglementarea acordarii ajutorului de deces in cazul cazul decesului, persoanei aflate in 
concediu pentru cre§terea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv pana la 7 
ani in cazul copilului cu handicap, acordat in baza Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 
111/2010 privind concediul §i indemnizapa lunara pentru cre§terea copiilor, aprobata cu 
modific^i prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau al unui 
membru de familie al acesteia.

d) reglementarea prelungirii acordarii drepturilor prevazute de art. 2, 7, 31 si 32 alin.(5) 
din Ordonanfa de urgenja a Guvemului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 132/2011, cu modificarile ?i completarile ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 
273/2004 privind procedura adoppei, republicata, cu modificarile §i complet^ile 
ulterioare, in situapa in care persoanele beneficiare isi desfa^oara activitatea intr-un 
domeniu a cami activitate rtoane restricponata, potrivit actelor emise de autoritaple 
competente. Pentru aceste categorii, asa cum se prevede in Legea nr.59/2020 §i in 
Ordonanta de urgenja a Guvemului nr.70/2020, la data de 13 iunie 2020 inceteaza masura 
prelungirii acordarii drepturilor si, in condipile menpnerii unor restricpi de activitate, o 
parte nu vor putea sa-si reia activitatea generatoare de venituri §i nici nu vor putea beneficia 
de masurile de §omaj reglementate, ramanand astfel, fara sursa venit, fapt care va genera 
noi probleme sociale.
A,

In acest context se propune prelungirea acordarii drepturilor menponate in cazul 
beneficiarilor care lucreaza in domenii de activitate in care se menpn restricpi, pe toata 
durata menpnerii acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

3, Alte informatii
r>
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*



Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Impactul asupra mediului concurential §i domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact 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 mijiocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Proiectul de act normativ contribuie la:
- asigurarea in continuare a masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS- 
CoV-2 prin utilizarea po^tei electronice in relatia pe care autorita|ile publice o au cu 
ceta|enii , contribuind astfel la simplificarea procedurilor administrative, precum si in 
relatia beneficiari - fumizori de formare profesionala, dar si in oferirea, in sistem on line, 
a cursurilor de formare profesionala;
- aplicarea unitara, in condi^ii optime, a prelungirii masurilor instituite pentru perioada 
stmi de urgenta ?i a starii de alerta
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte informatii

Sec^iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat gi pe termen lung (pe 5 ani)
- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul
curent

Urmatorii 
patru ani

Media pe cinci
am

1 2 3 4 5 6 7
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

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
i. contributii de asigurari 

2. Modified! ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:______



i. cheltuieli de personal
ii. bimuri §i servicii

iii. asistenta sociala
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurMlor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii
d) bugetul asigurarilor pentru gomaj
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat

i. asistenta sociala
b) bugete locale
c) buget de asigurari sociale de stat
d) bugetul asigur^ilor pentru $omaj
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modific^ilor veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informajii 5000 persoane pentru care se prelunge^te 

acordarea stimulentului de insertie x 650 lei 
X 2 luni = 6.500.000 lei 
3000 persoane pentru care se prelunge^te 
acordarea indemnizatiilor x 2200 lei 
(cuantum mediu) x 2 luni = 13.200.000 lei 
Acest efort bugetar poate fi sustinut in 
prezent din bugetul Ministerului Muncii §i 
Protectiei Soeiale

Secfiunea 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 modifieate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de act normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implement^ii noilor disppzijii: 

ordin al ministrului muncii §i protecjiei sociale pentru stabilirea domeniilor^^^ij^^e 
§i instructiunile privind autorizarea himizorilor de formare profesionala;^'^^sla§6'|^e^^^ 
programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line_________£ d?'ii



1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla|ia in domeniul achizifiilor 
publice:
a) impact legislativ - Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) norme cu impact la nivel operational/tehnic - Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia 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 Curjii de Justi^ie a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative $i/sau documente internationale 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 organiza|ii internafionale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informatii

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

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizafille neguvernamentale, 
institute de cercetare $i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, intrucat trateaza o situatie 
exceptionala.
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 autoritafile administratiei publice locale, in situafia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritafilor administrafiei 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. Informa|ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic $i Social
d) Consiliul Concurentei____ _______



e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de catre Consiliul Legislativ, prin avizulnr. 
570/2020.
6. Alte informatii

Sec|iunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea 

implementarea 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 societalii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum $i efectele asupra sanata|ii 
$i securitalii ceta^enilor sau diversitatii biologice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile 
administra{iei publice centrale $i/sau locale - infiin|area unor noi organisme sau 
extinderea competen^elor institufiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Alte informafii



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru implementarea unor masuri de simplificare 
administrativa m domeniul protecfiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi 
§i beneficii de asistenta social^ m domeniile de activitate in care se men^in restric^ii, pe 
care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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