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Măsurile propuse de prezenta lege reprezintă o continuare a aplicabilităţii 
măsurilor implementate în România în anii 2020 şi 2021, în temeiul Ordonanţei de 

urgenţă nr.92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate 

angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative, respectiv al Ordonanţei de urgenţă nr.220 din 30 decembrie 2020 de urgentă 

privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte 

normative.

Motivele care stau la baza decizie de prelungire a acestor măsuri rezidă în faptul 
că efectele negative de pe piaţa muncii nu au fost resorbite şi fără un sprijin guvemametal 
consistent, acestea nu vor fi eliminate:

• Şomajul în rândul tinerilor şi al persoanelor cu vârste de peste 45-50 de ani 
continuă să fie foarte mare;

• Efectele economice negative determinate de pandemia Covid-19 şi resimţite de 

majoritatea economiilor lumii au generat un şomaj foarte mare în rândul 
cetăţenilor români cu rezidenţa/domiciliul în străinătate;

• Relansarea economică rapidă înregistrată în România a determinat apariţia unui 
fenomen negativ pe piaţa muncii - deficitul de forţă de muncă. Soluţiile 

alternative care supra-licitează "importul” de forţă de muncă din alte state ale 

lumii sunt inferioare ca efect în raport cu buna utilizare a forţei de muncă 

disponbilă în cadrul naţional şi reprezentată de cetăţenii români;

• Pandemia Covid-19 a determinat un influx migratoriu, în sensul în care foarte 

mulţi cetăţeni români aflaţi temporar în relaţii de muncă în economiile altor state 

şi-au manifestat intenţia vădită de a se întoarce în România, în condiţiile în care 

angajarea lor ar fi facilitată şi stimulată.
Având în vedere numai aceste argumente, propunem ca angajatorii care în perioada 1 
iunie 2022 - 31 decembrie 2023 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu
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normă întreagă, persoane în vârstă de peste 45 de ani ale căror raporturi de muncă au 

încetat din motive neimputabile lor, în anii 2020-2022, persoane cu vârsta cuprinsă între 

16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi 
în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anii 2020-2022 le-au încetat raporturile de muncă 

cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, primesc 

lunar, pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această 

categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.750 lei. Majorarea 

stimulentului de la 2.500 lei la 2.750 lei a avut în vedere şi faptul că, de la 1 ianuarie 

2022 nivelul salariului minim brut garantat în plată a fost majorat cu 10%.
In ceea ce priveşte susţinerea financiară a acestei măsuri, considerăm că printr-o 

bună utilizare a fondurilor europene nerambursabile disponibile prin ”Iniţiativa privind 

ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor” (România dispune în continuare de cca. 300 

milioane de euro în cadrul financiar 2014-2020) s-ar putea acoperi tot efortul financiar 
pentru stimularea angajării tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani. De asemenea, 
având în vedere creşterile de productivitate pentru mediul economic şi creşterea PIB, 
impactul bugetar va fi amortizat şi chiar putem să vorbim, pe termen mediu, de un impact 
bugetar pozitiv asupra bugetului general consolidat. Mai mult decât atât, măsurile 

propuse vor aduce un sprijin consistent mediului economic intern, care va putea să 

crească producţia şi să dezvolte, având la îndemână forţa de muncă necesară.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 
României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATOR
Valenţft-IIie FĂGĂI AŞIAN - Deputat PNL
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Tabel cu iniţiatorii propunerii legislative privind instituirea unor măsuri pentru

stimularea ocupării pe piaţa muncii din România

Nr. Nume şi prenume Grup parlamentar Semnătura
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