
 

 

 

 

P A R L A M E N T U L    R O M Â N I E I  

S E N A T 

 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 

        Nr. XXII /152 / 30.03.2020 

       AVIZ 

           la 

propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială 

 
 Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară si piață de capital,  prin adresa 

L180/2020 a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu propunerea legislativă 

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

măsuri de protecţie socială inițiata Axinte Vasile - deputat PSD; Babuş Radu - deputat 

PSD; Bârlădeanu Dragoş-Petruţ - deputat PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Boboc 

Tudoriţa-Rodica - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel - deputat PSD; Bogdan 

Gheorghe-Dănuţ - deputat PSD; Bontea Vlad - deputat PSD; Bran Ioana - deputat PSD; 

Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Budăi Marius-Constantin - deputat PSD; Buicu 

Corneliu-Florin - deputat PSD; Căciulă Aurel - deputat PSD; Călin Ion - deputat PSD; 

Căprar Dorel-Gheorghe - deputat PSD; Căruceru Aida-Cristina - deputat PSD; Chiriac 

Viorel - deputat PSD; Cioabă Petre - deputat PSD; Ciocan Dan - deputat PSD; Ciofu 

Tamara-Dorina - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; Cîtea Vasile - deputat 

PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Cocoş Vasile - deputat PSD; Cojocaru Petru-Bogdan 

- deputat PSD; Cuc Alexandru-Răzvan - deputat PSD; Dîrzu Ioan - deputat PSD; 

Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae - deputat PSD; Drăghici Mircea-Gheorghe - deputat 

Independent; Dumitrache Ileana Cristina - deputat PSD; Dunava Costel Neculai - 

deputat PSD; Florea Oana-Consuela - deputat PSD; Floroiu Ionel - deputat PSD; 

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela - deputat PSD; Gavrilă Camelia - deputat PSD; 

Gavriliţă Bianca - Miruna - deputat PSD; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Gherman 

Dumitru - deputat PSD; Gilia Claudia - deputat PSD; Halici Nicuşor - deputat PSD; 

Holban Georgeta-Carmen - deputat PSD; Iancu Iulian - deputat PSD; Iancu Marius-Ionel 

- deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat 

PSD; Iordache Florin - deputat PSD; Itu Cornel - deputat PSD; Jivan Luminiţa-Maria - 

deputat PSD; Lazăr Sorin - deputat PSD; Lupaşcu Costel - deputat PSD; Macovei Silviu 

Nicu - deputat PSD; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Mărgărit Mitică-Marius - 

deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana - 



deputat PSD; Mînzatu Roxana - deputat PSD; Mircea Florin - deputat PSD; Muşoiu Ştefan 

- deputat PSD; Nasra Gabriel-Horia - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Nicolae 

Andrei - deputat PSD; Nicolicea Eugen - deputat PSD; Nistor Laurenţiu - deputat PSD; 

Niţă Nicu - deputat PSD; Nosa Iuliu - deputat PSD; Oteşanu Daniela - deputat PSD; Păle 

Dănuţ - deputat PSD; Paraschiv Rodica - deputat PSD; Pop Andrei - deputat PSD; Popa 

Florin - deputat PSD; Popa Ştefan-Ovidiu - deputat PSD; Presură Alexandra - deputat 

PSD; Radu Anişoara - deputat PSD; Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin - deputat PSD; 

Răduț Violeta - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Roman Ioan Sorin 

- deputat PSD; Roşca Lucreţia - deputat PSD; Rotaru Alexandru - deputat PSD; Rotaru 

Răzvan-Ilie - deputat PSD; Şarapatin Elvira - deputat PSD; Sefer Cristian-George - 

deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin - deputat PSD; Simion Lucian-Eduard - deputat 

PSD; Şimon Gheorghe - deputat PSD; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Socotar 

Gheorghe-Dinu - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD; Şotcan Theodora - 

deputat PSD; Şova Lucian - deputat PSD; Stan Viorel - deputat PSD; Stativă Irinel Ioan - 

deputat PSD; Ştefan Corneliu - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina - deputat 

PSD; Steriu Valeriu-Andrei - deputat PSD; Suciu Matei - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel 

- deputat PSD; Ţachianu Marian - deputat PSD; Tănăsescu Alina-Elena - deputat PSD; 

Terea Ioan - deputat PSD; Tîlvăr Angel - deputat PSD; Todor Adrian - deputat PSD; 

Toma Ilie - deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD; Tuşa Adriana Diana - deputat 

PSD; Ursu Răzvan-Ion - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa - deputat PSD; Vasilică Radu 

Costin - deputat PSD; Velcea Nicolae - deputat PSD; Vîrză Mihăiţă - deputat PSD; Vişan 

George-Gabriel - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian - deputat PSD; Weber Mihai - 

deputat PSD şi a hotărât să adopte aviz favorabil cu amendamente respinse, 

cuprinse în anexă. 

 

 

 

             Preşedinte,                                                                              Secretar, 

                 Senator Viorel Arcaș                                             Senator Romulus Bulacu 

 

 

 

Domnului senator Ion Rotaru 

Preşedintele Comisiei  pentru muncă, familie şi protecţie socială 

 

 

 

 

 

redactat: Cons.Bogdan Grozea 

Avizat: Cons. coord. Mihaela Spiridon 



Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară și piaţă de capital 

Anexă la Avizul nr. XXII /152 / 30.03.2020 

  

  

  

  

AMENDAMENTE RESPINSE 

la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială 

(L180/2020) 
  

 Text propunere Amendament Observații 

1.   
 
La articolul 52, după litera c1) se introduce o 
nouă literă, litera c2) cu următorul cuprins: 
c2) în cazul întreruperii sau reducerii temporare 
a activității, fără încetarea raportului de muncă, 
pe motive asociate decretării stării de asediu 
sau stării de urgenţă potrivit art. 93, alin. (1) din 
Constituţia României, republicată 
Autor: 
Dinu Ramona Nicoleta, Senator USR 
Grupul Senatorilor USR 

Amendament respins de Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară și piaţă 

de capital, cu 7 voturi "impotriva" si 2 

abtineri  



2. Art. I.- (1) La articolul 52, după litera c1) 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 decretării stării de asediu 
sau stării de urgenţă potrivit art. 93, alin. (1) 
din Constituţia României, republicată 
 

f) se elimină. 
 
 
 
Autor: 
Dinu Ramona Nicoleta, Senator USR 
Grupul Senatorilor USR 

Amendament respins de Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară și piaţă 

de capital, cu 7 voturi "impotriva" si 2 

abtineri 

3  
 
Art.III. - (1) În anul 2020, pe perioada 
suspendării contractului individual de muncă 
din iniţiativa angajatorului, în cazul 
întreruperii temporare a activităţii potrivit 
art. 52 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, salariaţii ale căror 
contracte sunt astfel suspendate şi care 
beneficiază de 
indemnizaţia de minimum 75% din salariul 
de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) şi art.531 
din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt scutiţi de plata 
contribuţiilor de asigurări sociale datorate 
potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de 
zile. 
…. 
(4) Măsurile prevăzute la alin. (l)-(3) se aplică 
în cazul în care contractul individual de 

Alin.(1) și (4) de la Articolul III se modifică după 
cum urmează: 
Art.III. - (1) În anul 2020, pe perioada suspendării 
contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului, în cazul întreruperii temporare a 
activităţii potrivit art. 52 alin. (1) lit. c2) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, salariaţii ale căror contracte 
sunt astfel suspendate şi care beneficiază de 
indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută 
la art. 53 alin. (1) şi art.531 din Legea nr. 53/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
scutiţi de plata contribuţiilor de asigurări sociale 
datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 
de zile. 
 
 
 
…. 
(4) Măsurile prevăzute la alin. (l)-(3) se aplică în 
cazul în care contractul individual de muncă se 

 

 

Amendament respins de Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară și piaţă 

de capital, cu 7 voturi "impotriva" si 2 

abtineri 



muncă se suspendă ca urmare a situaţiilor de 
întrerupere temporară, totală sau parţială, 
inclusiv de reducere temporară, a activităţii 
angajatorului, în special pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau 
similare ori ca urmare a decretării stării de 
asediu sau 
stării de urgenţă. 
 

(5) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei 

de şomaj prevăzute de Legea nr.76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru stabilirea şi calculul 

drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, 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). În situaţia în care stagiul 

de cotizare realizat potrivit alin. (3) 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. 

 

 

suspendă ca urmare a situaţiilor de întrerupere 
temporară, totală sau parţială, inclusiv de reducere 
temporară, a activităţii angajatorului, în special 
pentru motive economice, tehnologice, structurale 
sau similare ori ca urmare a asociate decretării 
stării de asediu sau stării de urgenţă. 
 
 
 
 
(5) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dinu Ramona Nicoleta, Senator USR 
Grupul Senatorilor USR 



4.  
 
Art.IV.  
(2) Contribuţia de 3,75% prevăzută la alin.(l) 
se suportă din bugetul de stat şi se transferă 
către fondul de pensii administrat privat 
potrivit unei proceduri aprobată prin ordin al 
ministrului finanţelor publice, emis în termen 
de 15 zile de ia data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Alineatul (2) de la Art.IV se modifică și se 
completează după cum urmează: 
Art.IV.  
(2) Contribuţia de 3,75% prevăzută la alin.(l) se 
suportă din bugetul de stat şi se transferă către 
fondul de pensii administrat privat potrivit unei 
proceduri aprobată prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, emis în termen de 15 zile de ia 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Recuperarea contribuției de 
către stat, astfel transferată către fondul de 
pensii administrat privat, se va face până la 
închiderea anului fiscal, prin aceeași procedură 
aprobată prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 
 
Autor: 
Dinu Ramona Nicoleta, Senator USR 
Grupul Senatorilor USR  

 

Amendament respins de Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară și piaţă 

de capital, cu 7 voturi "impotriva" si 2 

abtineri 

5.  

Art.VI. - Prin derogare de la prevederile art. 
2203 alin. (1) din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la 
data de 31 decembrie 2020 inclusiv, cota 
contribuţiei asigurătorii pentru muncă se 
reduce la nivelul cotei care se face venit la 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariate constituit în baza Legii nr. 200/2006 
privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale, cu modificările ulterioare, în cazul 

Art.VI se modifică și se completează după cum 
urmează: 
Art.VI. - Prin derogare de la prevederile art. 2203 
alin. (1) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data de 31 
decembrie 2020 inclusiv, cota contribuţiei 
asigurătorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei 
care se face venit la Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariate constituit în baza Legii nr. 
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, în cazul angajatorilor din 

Amendament respins de Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară și piaţă 

de capital, cu 7 voturi "impotriva" si 2 

abtineri 



angajatorilor din sectoarele economice a 
căror activitate este afectată sau oprită, total 
sau parţial, prin decizii ale autorităţilor 
publice, pe perioada stării de urgenţă, precum 
şi în cazul angajatorilor care şi-au întrerupt 
activitatea temporar, total sau parţial, în 
special pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare. 

sectoarele economice a căror activitate este afectată 
sau oprită, total sau parţial, prin decizii ale 
autorităţilor publice, pe perioada stării de urgenţă, 
precum şi în cazul angajatorilor care şi-au întrerupt 
activitatea temporar, total sau parţial, în special 
pentru motive economice, tehnologice, structurale 
sau similare, doar pe perioada stării de urgenţă. 
 
 
Autor: 
Dinu Ramona Nicoleta, Senator USR 
Grupul Senatorilor USR  

 


