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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 iunie 2021 

Nr. 4c-9/924 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată, retrimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr.PLx 587/2020 din 15 

decembrie 2020, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu 

nr. 4c-9/796 în data de 2 decembrie 2020. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

OANA SILVIA ŢOIU
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 iunie 2021 

Nr. 4c-9/924 
  

 
RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege privind acordarea indemnizației de 
scurtă durată 

 
 

Ca urmare a înțelegerii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 
din data de 15 decembrie 2020, proiectul de Lege privind acordarea 
indemnizației de scurtă durată a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, prin adresa nr.PLx 587/2020 din 15 decembrie 2020, 
în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus 

anterior cu nr. 4c-9/796 în data de 2 decembrie 2020. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal pentru acordarea unei indemnizații de scurtă durată, pe o perioadă 
de până la 12 luni de la ridicarea stării de urgență/de asediu, salariaților  
cărora li se modifică programul normal de lucru cu un program de muncă 
redus, de către angajator, în temeiul art.41 alin.(3) lit.f) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, încasând venituri mai mici decât salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 8 iunie 2020, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de  voturi, respingerea proiectului 
de lege. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere punctul 
de vedere al Guvernului, transmis prin adresa nr.426 din 21 mai 2021. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 

septembrie 2020, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a 
proiectului de lege, întrucât măsurile propuse au făcut obiectul altor 
acte normative, care sunt în vigoare.  

De asemenea, pe parcursul anului 2020, Guvernul a adoptat măsuri 
pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa 
socială şi economică a populaţiei, precum şi măsuri de protecţie socială pe 
perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă.  

Prin adoptarea măsurilor de sprijin Guvernul a avut în vedere 
consolidarea pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei 
şomajului la nivel naţional şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, 
contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Alte obiective ale măsurilor 
adoptate se referă la păstrarea locurilor de muncă, menţinerea 
angajaţilor, crearea unui cadru adaptat care să permită flexibilizarea 
timpului de lucru prin asigurarea unor venituri sustenabile pentru angajaţi, 
modernizarea cadrului legal în sensul în care acesta să se adapteze atât 
nevoilor angajaţilor, cât şi ale angajatorilor, în situaţii excepţionale, 
precum şi diminuarea riscurilor epidemiologice. 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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