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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Ordonanla de urgenţâ a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea 
unor măsuri de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.186 din 25 martie 2009, aprobată cu modificările prin Legea 
nr.268/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1. La articolul 1 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Art. 1.- (1) Prin derogate de la dispoziliile art.39 alin.(1) şi art.40 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se 
încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, 
perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiliile legii, se 
prelungeşte cu 31uni." 

2. La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„Art.2.- (1) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă din 

iniliativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii potrivit art.52 
alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, Cu modificările şi completările 

ulterioare, salariaţii ale căror contracte sunt astfel suspendate şi care beneficiază de 
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indemnizalia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de 

muncă ocupat, prevăzută la art.53 alin.(1) din Legea nr.53/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt scutiţi de plata contribuliilor de asigurări sociale 

datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile 
(2) Indemnizajiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% 

din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de 

salarii, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, prevăzută la 

art.53 alin.(1) din Legea nr.53/2003, Cu modificările şi completările ulterioare, nu 

sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, pentru o perioadă de eel 

mult 90 de zile în anul 2020, în înţelesul impozitului pe vent prevăzut de Legea 
nr.227/2015-Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Perioada prevăzută la alin.(1), pentru care salariaţii, ale căror 

contracte individuale de muncă sunt suspendate, sunt scutiţi de plata contribuţiilor 

de asigurări sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fzră plata 
contribujiei. 

Art.II: Măsurile prevăzute la art.2 alin.(l)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecjie socială, nu 

se aplică pe perioada din anul 2020 anterioară datei intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniîială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


