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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru 
angajatori şi salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, altele decât 

cele din perioda stării de urgenţă/asediu/alertă 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru 

aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de 

dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de 

urgenţă/asediu/alertă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 335/2022 din 7 iunie 2022, 

înregistrată la comisie sub nr.4c-3/402/2022 din 8 iunie 2022. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2009/05.04.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ cu observații și propuneri. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.434/18.04.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea 

legislativă în ședința din 30 mai 2022. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de 

sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de criză, altele decât cele din perioada 

stării de urgenţă/asediu/alertă. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

extinderea aplicării mecanismului timpului de muncă redus în situaţii de criză, altele 

decât starea de urgenţă/alertă/asediu. Starea de criză ar urma să fie recunoscută de 
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către ministrul muncii şi solidarităţii sociale împreună cu ministrul de resort (din 

domeniul afectat) printr-un ordin comun. Totodată, prin starea de criză se înţelege 

reducerea semnificativă a activităţii, respectând simultan următoarele condiţii: este 

temporară, este inevitabilă şi afectează cel puţin 10% dintre angajaţii unei companii. 

În cazul unei situaţii de criză, angajatorul va putea reduce timpul de muncă cu cel 

mult 80% din durata normală (zilnică, săptămânală sau lunară). Statul va suporta 

75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru 

(indemnizaţie pentru timp de muncă redus). Angajatorii vor suporta indemnizaţia 

urmând să deconteze sumele prin solicitare către agenţiile judeţene de ocupare a 

forţei de muncă. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 13 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de 

dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de 

urgenţă/asediu/alertă, în  forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Ovidiu FULGA 


