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Biroul Permanent al Senatului

In temeiul art. 74 din Constitutia României, repubIicat, v Inaintm

spre dezbatere i adoptare propunerea Iegislativâ privind acordarea

indemnizatiel de scurtä duratâ.

In temeiul art. 111 din Regulamentul Senatului, republicat, solicit
procedur de urgen.

In numele initiatorilor:



Expunere de motive

Prolectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea

unei ndemnizaii de scurtá durat, pe o perloada de 12 luni de a

ridicarea stárii de urgen pe teritoriul României, saIariailor crora

Ii se modific programul normal de lucru Cu un program de munc

redus, de ctre angajator, In temeiul art.41 alin(3) lit.f) din Legea

nr.53/2003 - Codul muncii, republiCat, cu moditicrile i

Completrile ulterioare, încasand venituri mai mid decât salariul de

baz corespunztor locului de munc oCupat.

Din motive economice, companiile pot Inregistra muncà de

scurt duratá, de exemplu In cazul crizei economice generat de

dinamica evoluiei situaiei epidemiologice naionale determinatä de

rspândirea coronavirusului SARS-C0V-2 sau daCä orele de lucru

trebuie reduse temporar din cauza unui eveniment inevitabil.

Scopul muncH de sCurta durat este de a permite angajailor

sa Continue sa luCreze chiar In Cazul unei pierderi temporare de

munc. De asemenea, Companiile vor evita ConCedierile i ii vor

mentine salariaii. Angajatorul, pentru a-si deConta sumele necesare

pentru acordarea indemnizatiei de scurtä duratä, trebuie sá fac

dovada unor sCaderi de venituri, de aCtivitai i/sau de produCie,

care au dus a pierderea de ContraCte de munc ale angajailor.

Astfel, el trebuie s faC dovada motivelor eConomice care au dus Ia

reduCerea programului de munca, precum i Ca evenimentul nu

poate s fie evitat.

De asemenea, trebuie s facá dovada Ca Cel puin 1/3 din

numárul total de angajai i-au pierdut mai mult de 20% din venitul

salarial, precum i c exist o pierdere temporar de munCa.

Sumele pentru indemnizatia de scurtä duratá se plätesc Ia

cererea angajatorului, care trebuie s depun un set de documente

Ia agenia pentru ocuparea fortei de muncã In raza creia se afl

sediul social sau punctul de lucru.



Indemnizatia de scurtã duratä se plátete de ctre

angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul

de venituri i cheltuieli, lar acesta solicit decontarea sumelor din

bugetul asigurrilor pentru omaj.

Indemnizaia de scurtä duratä este supus impozitrii i

pláii contribuiilor de asiguräri sociale, de asigurri sociale de

sntate, precum i pláU contribuiei asiguratorii pentru munc, In

conditiile prevzute de Legea nr. 227/2015, cu modificrile i

completrile ulterioare.

Cuantumul indemnizatiei de scurtã duratä este de 6O% din

salariul de baz corespunzätor locului de munc ocupat, neIncasat

ca urmare a reducerii programulul de munc, respectiv de 70% in

cazut angajailor care au cel puin un copil.

Sumele pentru fiecare angajat al crui program de munc

este redus se plátesc cátre salariat In termen de maximum 3 zile

ucrätoare de Ia primirea de ctre angajator a sumelor de Ia bugetul

asigurrilor pentru omaj, In caz contrar angajatorul fund amendat

contravenional sau penal.

Fa de cele prezentate, supunem Parlamentului spre

dezbatere i adoptare prezenta iniiativ legislativá.

In numele initiatorilor:
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ROMANLk

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

PROIECT

Lege
privind acordarea indemnizatiei de scurtä duratä

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art.1. - (1) Pe o perioada de 12 luni de la ridicarea stãrii de urgena
pe teritoriul României, salariatii pentru care se stabilete un program
redus de muncã prin modificarea contractului individual de muncã In
baza art.41 alin(3) lit.f) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata,
cu modificãrile i completãrile ulterioare, jar ca urmare a acestui fapt au
venituri mai mici decñt salariul de bazã corespunzãtor Iocului de muncã
ocupat, beneficiazã de o inderrmizatie ne scurtã duratã.

(2) Indemnizatia de scurtä duratã este o compensatie partialä, care
se acordã unui salariat pentru pierderea câstigurilor cauzate de o reducere
ternporarã a programului de lucru in baza art.41 alin.(3) lit.f din Legea
nr.53/2003, republicata, cu modificãrile i completãrile ulterioare.

Art.2. - (1) Indenmizatia de scurtã duratã se plãtete din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri i cheltuieli a!
angajatorului i este in cuantum de 60% din salariul de bazã
corespunzãtor locului de muncã ocupat, neIncasat ca urmare a reducerii
programului de muncã potrivit art.1, respectiv de 70% pentru angajatul
care are ccl puin un copil.

(2) Indemiizatia prevãzutã Ia aim. (1) este supusã impozitãrii i
plãtii contribuii1or de asigurãri sociale, de asigurãri sociale de sãnätate,
precum i plãii contributiei asiguratorii pentru muncã, in condiiile
prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificãrile i completãrile
ultertoare

4



Art.3. - (1) n vederea decontãrii sumelor pentnl fiecare angajat al
cãrui program de muncä este redus, angajatorul trebuie sa notifice
ageniei pentni ocuparea fortei de munca judeeana, precum i a
municipiului Bucureti, urmãtoarele:

a) Inregistrarea unui program de muncä redus pentru cel putin 1/3
din numãrul total de angajati;

b) programul de muncã redus pentru fiecare angajat prevãzut la
lit.a) este cu eel puçin 20% mai mic decât programul normal de muncã.

C) are un acord Incheiat cu sindicatul reprezentativ din cadrul
unitãii sau cu reprezentantul salariatilor, dupã caz, cu privire la motivul
reducerii programului de lucru al salariatilor.

(2) In vederea acordãrii sumelor necesare p1äii indernnizaiei de
scurtã duratã, angajatorii depun, prin pota electronicã, la agenii1e pentru
ocuparea forei de munca judeene, precum i a municipiului Bucureti, In
raza cãrora Ii au sediul social. o cerere serrmatã si datatã de
reprezentantul legal, Insotitã de:

a) o dec1araie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã
reiasã faptul cã Inregistreazã o diminuare a veniturilor, produciei i/sau a
activitãtii, ca urmare a impunerii unor restricii de cãtre autoritãtile
competente;

b) notificarea preväzutã la alin.(l);
c) lista persoanelor care urmeazã sä beneficieze de aceastã

indemnizatie, asurnatã de reprezentantul legal at angajatorului.

(3) Documentele prevãzute la alin.(2) se intocmesc conform
modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i protectiei sociale,
ernis In termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei legi In Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(4) Angajatorii ii asumã rãspunderea pentru corectitudinea i
pentru veridicitatea datelor Inscrise in documentele prevãzute la aim. (1)
i (2).

(5) Docurnentele prevazute la aim. (1) i (2) se depun pftnä la data
de 20 In luna curentã pentru plata indemnizatiei de scurtã duratä din luna
anterioarã.

(6) Agenia pentru ocuparea forei de rnuncã judeeanã, precum i a
municipiului Bucureti, In urma verificãrii documentelor depuse de
angajator, In ccl mutt 5 zile de la depunerea corectã a documentelor,
emite o decizie In care se precizeazã cã sunt respectate de cãtre angajator
conditiile prevãzute la alin.( 1).

Art.4. - (1) Plata din bugetul asigurarilor pentru omaj a
indemnizatiilor prevãzute Ia art.2 alin. (1) se face In cet mult 20 zile de la
depunerea corectã a documentelor de cátre angajator potrivit art.3.



(2) Angajatorul efectueazã plata indernnizaiei cãre salariat in
termen de maximum 3 zile lucrãtoare de Ta primirea surnelor de Ta bugetul
asigurarilor pentru omaj.

(3) Angajatorii care au primit sumele potrivit art.3 au obligaia de a
face dovada p1ãii indemnizatiei de scurtã duratä cãtre salariati In termen
de 5 zile Iucrãtoare de Ia expirarea termenlui prevãzut la alin.(2), la
agençiile pentru ocuparea fortei dc rnunca la care acetia au Inregistrat
cererea pentru decontarea sumelor.

Art.5. - (1) ncälcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupã caz,
rãspunderea disciplinara, materialã, civilã, contraveniona1ã sau penalã.

(2) Relinerea de cätre angajator a indemnizaiilor preväzute Ia art.2
alin.(1) si nevirarea acestora In conturile salariatilor in termen de
maximum 30 de zile de Ta expirarea termenului prevãzut Ia art.4 alin.(2)
constituie infraciune i se pedepsete conform Codului penal.

Art.6. - Urmãtoarele fapte constituie contravenie i se sancçioneaza dupã
cum urmeazä:

a) nerespectarea prevederilor art.4 alin.(2) i (3), cu amendã de Ia
3.000 lei Ia 5.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art.3 alin.(4) cu amendã de Ia 1.000
lei la 3.000 lei;

c) necomunicarea date br, i nformatiilor, precum i neprezentarea
tuturor mnscrisurilor i documentelor solicitate de organele de control ale
ageniiibor pentru ocuparea forçei de muncã judeene, precum i a
municipiului Bucureti, in timpul desfãurãrii controlului in scopul
Indeplinirii atribuiibor prevãzute de lege, cu amendä de Ta 5.000 lei Ia
10.000 Tei.

Art.7. - Constatarea i sanctionarea contraventiilor prevãzute la
art.6 se realizeazã de cätre organele de control ale Ministerului Muncii i
Protecçiei Sociale, Ageniei Naionale pentru Ocuparea Fortei de Muncã
i de cãtre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sã efectueze control.

(2) In situatia In care Agenia Naçionalã pentru Ocuparea Fortei de
Muncä, prin structurile sale teritoriale, constatã infraciunea prevazutã Ia
art.5 alin.(2) sesizeazä Agenia Nationalã de Administrare Fiscalã In
vederea aplicãrii sanciunii preväzute de lege.

Art.8. - n termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
legi va fi aprobata de cãtre Guvernul o hotãrâre privind procedurile
aferente decontãrii sumebor privind plata indemnizaiei de scurtã duratä
prevazutã de prezenta lege.
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Aceast? lege a Jsr adoptatã cle Parlainentul Ro,nCiniei, cu

respectarea pre’edeuilor art. 75 i ale art. 76 aIm. (1) cliii Constirufia

Ronulniei, republicatã.

PRESEDINTELE p. PRE$EDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI

ION-MARCEL CIOLACU ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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