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sociala

(L49/2020)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republican cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i 
protecjie sociala, prin adresa nr. L49/2020 a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanpei de Urgenpa a 

Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor masuri de protecpie 

sociala, initiata de Roman Florin-Claudiu - deputat PNL.
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor 

masuri de protectie sociala, avandu-se in vedere acordarea unor beneficii 
persoanelor care vor fi afectate de reducerea sau intreruperea temporara a 

activitatii angajatorilor, din motive tehnologice, pana la sfarsitul anului 2020. 
Astfel, se doreste prelungirea cu 3 luni a perioadei de acordare a indemnizapiei de 

^omaj, pentru persoanele care se incadreaza in una din situatiile prevazute de 

art.l7 din Legea nr.76/2002, pana la data de 31 decembrie 2020; scutirea de la 

plata contribupiilor de asigurdh sociale pentru maxim 90 de zile in perioada 

suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in
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cazul intreruperii temporare a activitatii potrivit art.52 alin. (1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, precum si stabilirea acestei perioade ca stagiu de 

cotizarefdrd plata contribufiei.
Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr.1036/23.12.2019.
Consiliul Economic si Social a transmis avizul favorabil cu nr. 

6513/17.12.2019.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritaj:! a 

transmis avizul cu nr. 42 - NEGATIV.
In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, 

republican cu modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterile asupra 

propunerii legislative, a participat domnul Tudor Polak - secretar de stat m 

Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale. Acesta a precizat ca Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale nu sustine proiectul de act normativ deoarece, prin acordarea 

unor masuri de sprijin pasiv, s-ar afecta in mod negativ dorinta de activare a 

somerilor si decizia cautarii unui loc de munca.
Avand in vedere argumentele expuse anterior, in ^edinja din data de 25 

februarie a.c., membrii comisiei au dezbatut $i au hotarat, cu majohtatea 

voturilor senatorilor prezenpi, intocmirea unui raport de respingere.
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In consecinfa, Comisia pentru munca, familie §i protecfie sociala supune 

spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a 

propunerii legislative.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.[l) din Constitufia Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.(l] din Constitu5:ia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 

alin.(73 pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator Ftorran-Dbrel mDOG
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