
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titiul proiectului de act normativ

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/ 2020 

privind masuri de sprijin destinate salariatilor angajatorilor in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si 

pentru stimularea cregterii ocuparii fortei de munca

Sec|iunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situatiei actuate
Avand in vedere masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru 

Situa^ii de Urgenta nr. 32/2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in 
contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 §i pentru modificarea §i completarea 
Hotararii Comitetului National pentru Situa^ii de Urgenta nr. 28 din 14.05.2021 si 
masurile pentru diminuarea impactului tipului de rise, stabilite prin Hotararea 
Guvernului nr.580/2021 pentru modificarea §i completarea anexelor nr. 2 §i 3 la 
Hotararea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum §i stabilirea masurilor care se 
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, artistii care au beneficial de indemnizatiile prevazute de Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.30/2020, se vor afla in situatia de a nu mai fi sub incidenta unei 
masuri de protectie sociala.

1.

Pentru artisti desi domeniile de activitate nu mai sunt supuse restrictiilor severe, 
sunt impuse limitari ce fin de masurile de protectie sanitara sau de numarul de 
participant la evenimente culturale.

in aceste conditii aceste persoane nu vor putea realiza venituri suficiente pentru 
satisfacerea nevoilor zilnice de trai proprii §i ale membrilor familiilor.

Tinand cont de necesitatea de a se asigura masuri de compensare a reducerii 
veniturilor acestor categorii profesionale ce ar insuma aproximativ 5.500 persoane si 
familiile acestor a si luand in considerare faptul ca exista deja reglementata o astfel de 
masura pentru profesioni^tii definiti de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata, Cu modificarile ulterioare , prin Ordonanta de urgen|a-.^ 
Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariafilor §i an^^t|)fil^\ 
in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirus^ui..SAllS^\'^^^
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CoV-2, precum §i pentru stimularea cre§terii ocuparii for^ei de munca, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile completarile 
ulterioare, solutia acestei probleme este extinderea aplicarii prevederilor mentionate si 
pentru arti^ti.

in contextul mentionat, tinand cont de fap^l ca neluarea unor masurijjrgente, cu 
caracter exceptional, in domeniul social si economic ar aduce grave prejudicii cu efecte 
pe termen lung asupra celor 5.500 de persoane §i familiile lor, completarea 
reglementarilor din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/ 2020, devine 
o prioritate.

Aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situa^ie extraordinara, a 
carei reglementare nu poate fi amanata §i impune adoptarea de masuri imediate pe calea 
ordonantei de urgenta.

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

2. Schimbari preconizate
Prezentul protect de Ordonanta de urgenta reglementeaza modificarea alineatelor 

(1) si (5) ale articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 in sensul 
extinderii acordarii indemnizatiei de 41,5% din ca§tigul salarial mediu brut §i 
persoanelor care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(4) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020, aprobata cu modificari §i complete 
prin Legea nr.59/2020, cu modificarile ulterioare, respectiv acele persoane care au 
realizat venituri inainte de instituirea starii de urgenta, in baza unor contracte de 
drepturi de autor si drepturi conexe .

Astfel si aceste categorii de profesionisti vor putea beneficia de o forma de sprijin 
in conditiile reluarii activitatilor din domeniile de activitate respective, insa cu limitarile 
prevazute de actele normative prin care se stabilesc regulile de desfa§urare a acestora.

Ca si in cazul profesionistilor defmiti de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, indemnizatia se va acorda 
numai in cazul reducerii timpului de munca §i/sau a veniturilor, potrivit procedurii 
aprobata prin Hotararea Guvernului nr.719/2020. S-a inclus astfel §i situatia anterioara 
reglementata initial de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, avand in 
vedere faptul ca o parte dintre beneficiarii acestei indemnizatii nu se pot raporta la 
timpul de munca ci doar la reducerea veniturilor.

De asemenea, pentru toate pe’rsoanele care beneficiaza de acest drept se 
reglementeaza actualizarea nivelului castigului salarial mediu brut la valoarea prevazuta 
de Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021, astfel ca, incepand 
cu data intrarii in vigoare a actului normativ vor beneficia de o indemnizatie de;f2^X3n^ 
fata de cea anterioara de 2253 lei.
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3. Alte informatii

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
1^. Impactul asupra mediului concurenfial domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act norrnativ nu se refera la acest subiect.
2^ Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul creeaza sarcini administrative pentru AJPIS-uri
2^. Impactul asiipra intreprinderilor mici §i mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Protectia sociala a, unor categorii de profesionisti afectati direct de restrictiile §i 
conditiile necesare combaterii efectelor crizei sanitare generata de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada starii de alerta
4. Impact asupra mediului
Mediul inconjurator este protejat prin reducerea depunerii documentelor pe hartie.
5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

- in mii lei (RON) -
Urmatorii 
patru ani

Media pe cinciIndicatori Anul 2021
am

2 3 5 6 71 4
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 asigur^ri

+4.789

+25.791
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: //



i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

iii. asistenta sociala 
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri |i servicii

+73.689

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

ii. bunuri §i servicii
d) bugetul asigurMlor pentru gomaj
3. Impact fina:nciar, plus/minus, din care;
a) buget de stat
b) bugete locale
c) buget de asigurari sociale de stat
d) bugetul asigurarilor pentru gomaj

-43.108 
- 68.900

+25.791

4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare

Efortul bugetar pentru plata indemnizatiei 
prev^uta de prezenta ordonanta de urgenta 
poate fi acoperit din economiile inregistrate 
in acordarea indemnizatiilor prevazute de 
art. XV din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.30/2020, avand in vedere 
ridicarea restrictiilor si limitarea acordarii 
acesteia la 30 iunie 2021.

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fiindamentarea modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor bugetare

Estimari privind impactul bugetar:
- numar beneficiari: 5.500 (medie celor 
care au beneficiat in anul 2020 si 2021 de 
art. XV alin.(4) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.30/2020)
- suma medie acordata/luna: 2233 lei brut
- efort bugetar lunar: 5.500 x 2233 = 
12.281,5 mii lei
- efort bugetar an 2021:12.391,5 mii lei x 6 
luni = 73.689 mii lei

Din suma de 73.689 mii lei, 30.580 mii lei 
se intorc la bugetul de stat prin plata 
impozitelor (4.789 mii lei) §i contributiilor 
de asigurari sociale (25.791 mii lei), 
impactul final fiind de 43.108 mii lei

Indemnizatia acordata in baza art:#’^iri^"'^^Nm
Ordonanta de urgenta a Guvem41ul?4wi

7. Alte informafii -



nr.132/2020 se sustine din SURE

Sectiunea 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 modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de act normativ:
- Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilora)
dispozi|ii:
Hotarare a Guvemului pentru modificarea Hotararii Guvemului m*.? 19/2020 pentru 
aprobarea procedurii de decontare §i de plata a sumelor acordate in baza Ordonan^ei de 
urgen^a a Guvemului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salaria^ilor §i 
angajatorilor in contextul situa^iei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum §i pentm stimularea cre§terii ocuparii for^ei de 
munca
1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul 
achiziliilor publice:
a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadrului normativ in 
domeniul achiziliilor publice, prevederi derogatorii;
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) norme cu impact la nivel operalional/tehnic - sisteme electronice utilizate in 
desfa§urarea procedurilor de achizilie publica, unitati centralizate de achizilii publice, 
stmctura organizatorica interna a autoritalilor contractante.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia 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 Cur|ii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative §i/sau documente interna|ionale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolu^ie sau 
recomandare internalionala ori la alt document al unei organiza|ii Internationale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informatii

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

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizatiile neguverimmentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, intrucat trateaza .OffSifukiX
exceptionala.
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2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea precum §i 
a modului m care activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectul proiectului 
de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, m situafia 
in care proiectul de act normativ are ca object activitati ale acestor autorita^i, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorita^ilor administra^iei 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. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avizul 
nr. 398/2021.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act 
normativ prin avizul nr. 4320/2021.
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea 

$i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Prezentul proiect de act normativ se inscrie in dispozitiile art. 7 alin.(13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata._______
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum $i efectele asupra 
sanata^ii §i securitatii cetafenilor sau diversita^ii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informatii

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrafiei publice centrale $i/sau locale - inHintarea unor 
noi organisme sau extinderea competen^elor institufiilor existente

Agenda Nationala pentru Pa^i §i Inspectie Sociala va asigura implementarea 
prevederilor prezentei ordonante de urgenta si va stabili proceduri unitare ^aplicare la 
nivel teritorial.
2. Alte informatii



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea Ordonantei de urgen^a a 
Guvemului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor §i angajatorilor 
in contextul situa^iei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum §i pentru stimularea cre§terii ocuparii for^ei de munca, pe care 
il supunem Parlamentului spre adoptare.
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