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Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 
nr.44/2021 pentru modificarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr, 132/2020 

privind mdsuri de sprijin destinate salariafilor §i angajatorilor in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusuluiSARS-CoV-2, precum 

§i pentru stimularea cre^terii ocupdrii forfei de munca
(L219/2021)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia penlru munca, familie 51 proteclie sociala, prin adresa nr. 
L219/2021, a fost sesizatS de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului, asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 
nr.44/202I pentru modificarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nrJ32/2620privind mdsuri 
de sprijin destinate salariafilor §i angajatorilor in contextul situafiei epidemiologice determinate 
de rdspdndirea coronavirusului SAMS-C0V~2, precum §i pentru stimularea crefierii ocupdrii 
forfei de munca, iniliat de Guvemul Rom^iei.

Proiectul de ordonanfS de urgen{a vizeaza modificarea alineatelor (1) si (5) ale articolului 3 
din Ordonanfa de urgenJS a Guvernului nr. 132/2020, In sensul extinderii acordarii indemnizaliei de 
41,5% din cS^tigul salarial raediu brut §i persoanelor care au realizat venituri inainte de instituirea 
starii de urgenfa, in baza unor contracte de drepturi de autor §i drepturi conexe.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au 
participat reprezentanji ai Guvernului Romaniei.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 398/03.06.2021.
Consiliul Economic §i Social a transmis avizul favorabil cu nr.4320/02.06.2021,
Comisia pentru buget, finance, activitate bancarS pial2 de capital, Comisia pentru cultura 

5i media §i Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte ?i minoritali au transmis 
avize favorabile.

In umia finalizarii dezbaterilor, in jedinfa din data de 24 iunie a.c., Comisia pentru munca, 
familie §i protecjie sociala a hotSrSt cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenp, intocmirea unui 
raport de admitere, fdrd amendamente.

in consecinlS, Comisia pentru munca, familie §1 protectie sociala supune spre dezbatere §i 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere ?i Proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanfei de urgentd a 
Guvernului nr. 132/2020 privind mdsuri de sprijin destinate salariafilor fi angajatorilor in 
contextul situafiei epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS~CoV-2, 
precum fi pentru stimularea crefierii ocupdrii forfei de munca.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte djn categoria legilor 
organice §i unneaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Gonstitu{ia 
Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alm.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 din Regulamentul 
Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, republicat, Senatul este primS Camera 
sesizata,

Pre^edinte, Secretar,

Senator ^tefan PALARIE Senator Sorin VLASIN
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