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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci 

 
Bucureşti, 31 august 2020  Bucureşti, 31 august 2020 
Nr. 4c-9/502  Nr. 4c-2/666 

 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2020 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, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru examinare pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 386/2020 din 24 iunie 2020. 

 
 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON                          SORIN LAZĂR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci 

Bucureşti, 31 august 2020  Bucureşti, 31 august 2020 
Nr. 4c-9/502  Nr. 4c-2/666 
 

  
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri 

active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 386/2020 din 24 iunie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 

de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor 

măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în vederea 
consolidării pieţei muncii. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.526/29.05.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.4138/28.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/224/13.07.2020) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului (nr.4c-7/298/08.07.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/357/29.06.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/381/09.07.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  
(nr.4c-3/321/30.06.2020). 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
La şedinţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 27 

iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa 25 de deputaţi din totalul de 27 de 
membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente.  

 
La şedinţa online a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 

data de 26 august 2020 au participat toţi cei 24 de deputaţi membri ai 
comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, aceştia au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, respectiv amendamentele propuse în raportul preliminar 
al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

 
La dezbaterile din cele două comisii a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Tudor Polak, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 iunie 
2020. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Sorin Lazăr 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Violeta Răduţ      Marilen-Gabriel Pirtea 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit,       Întocmit 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Șef serviciu Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar Camelia Revenco    Consilier parlamentar Alexandra Nistor                                       
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul Legii 
 

Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2020 

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 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 92 din 28 mai 2020 
pentru instituirea unor măsuri 
active de sprijin destinate 
angajaţilor şi angajatorilor în 

 
Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 92 din 28 mai 2020 
pentru instituirea unor măsuri 
active de sprijin destinate 
angajaţilor şi angajatorilor în 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor 
acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.459 din 29 mai 2020. 

contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor 
acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.459 din 29 mai 2020, 
cu următoarea completare: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă 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 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
Art.I. - (1) Începând cu data de 1 
iunie 2020, angajatorii ai căror 
angajaţi au beneficiat de 
prevederile art. XI alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 59/2020, cu completările 
ulterioare, precum şi angajatorii ai 
căror angajaţi au avut contractele 
individuale de muncă suspendate 
în conformitate cu prevederile art. 
52 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi nu au 
beneficiat de prevederile art. XI 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2020, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 59/2020, cu 
completările ulterioare, în 
perioada stării de urgenţă sau 
alertă, beneficiază, pentru o 
perioadă de trei luni, de 
decontarea unei părţi din salariu, 
suportată din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, reprezentând 
41,5% din salariul de bază brut 
corespunzător locului de muncă 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

ocupat, dar nu mai mult de 41,5% 
din câştigul salarial mediu brut 
prevăzut de Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2020 nr. 6/2020, cu modificările 
ulterioare. 
(2) Angajatorii prevăzuţi la 
alin.(1) au obligaţia menţinerii 
raporturilor de muncă până la 
data de 31 decembrie 2020, cu 
excepţia lucrătorilor sezonieri. 
(3) Prevederile alin. (1) se aplică 
numai persoanelor care au avut o 
durată a suspendării a contractului 
individual de muncă de minimum 
15 zile în perioada stării de 
urgenţă sau de alertă şi au 
beneficiat fie de indemnizaţiile 
prevăzute de art. XI şi XV din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2020, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 59/2020, cu 
completările ulterioare, fie de 
prevederile art. 53 din Legea 
nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(4) Angajatorii care au mai multe 
obiecte de activitate dintre care 
cel puţin unul se află sub incidenţa 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

restricţiilor stabilite prin acte ale 
autorităţilor competente optează 
fie pentru aplicarea prevederilor 
alin. (1), fie pentru aplicarea art.X 
din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
(5) De prevederile alin. (1) 
beneficiază şi persoanele care au 
convenţii individuale de muncă 
încheiate în baza Legii 
nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, 
republicată, cu modificările 
ulterioare. 
(6) Obligaţia prevăzută la alin. (2) 
nu se aplică în cazul în care 
încetarea contractului de muncă 
intervine din motive neimputabile 
angajatorului. 
 

5.  
Art. II. - (1) Sumele prevăzute la 
art. I alin. (1) se acordă din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
în limita bugetului aprobat. 
(2) În vederea decontării sumelor 
prevăzute la art. I alin. (1), 
angajatorii suportă integral 
contravaloarea salariilor 
angajaţilor care beneficiază de 
prevederile prezentei ordonanţe 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

de urgenţă şi ulterior, începând cu 
data de întâi până la data de 25 a 
lunii următoare perioadei de 
raportare căreia îi sunt aferente 
veniturile, depun, prin mijloace 
electronice, la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă 
judeţene, precum şi a municipiului 
Bucureşti, în raza cărora îşi au 
sediul social, o cerere semnată şi 
datată de reprezentantul legal 
însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere şi de lista persoanelor 
care beneficiază de această sumă, 
asumată de reprezentantul legal al 
angajatorului, conform modelului 
care va fi aprobat prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
în termen de 5 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
(3) Angajatorii îşi asumă 
răspunderea pentru corectitudinea 
şi pentru veridicitatea datelor 
înscrise în documentele prevăzute 
la alin. (2). 
(4) Decontarea din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj a 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

sumelor prevăzute la art. I alin.(1) 
se efectuează în termen de cel 
mult 10 zile de la data îndeplinirii 
de către angajatori, potrivit legii, a 
obligaţiilor declarative şi de plată 
aferente veniturilor din salarii şi 
asimilate salariilor din perioada de 
raportare pentru care se face 
solicitarea. 
(5) Plata sumelor prevăzute la art. 
I alin. (1) se face prin virament în 
conturile deschise de angajatori la 
instituţiile de credit, după 
verificarea de către agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, precum şi a municipiului 
Bucureşti a îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la alin. (4). 
 

6.  
Art. III. - (1) Angajatorii care în 
perioada 1 iunie 2020-31 
decembrie 2020 încadrează în 
muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă 
întreagă, persoane în vârstă de 
peste 50 de ani ale căror raporturi 
de muncă au încetat din motive 
neimputabile lor, în perioada stării 
de urgenţă decretate prin Decretul 
nr. 195/2020 privind instituirea 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

stării de urgenţă pe teritoriul 
României, prelungită prin Decretul 
nr. 240/2020, sau a stării de 
alertă instituite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă şi 
măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, înregistraţi ca 
şomeri în evidenţa agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare 
persoană angajată din această 
categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 
2.500 lei. 
(2) Angajatorii care încadrează în 
muncă, dar nu mai târziu de data 
de 31 decembrie 2020, pe 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă, persoane cu vârsta 
cuprinsă între 16 şi 29 de ani 
înregistraţi ca şomeri în evidenţa 
agenţiilor pentru ocuparea forţei 
de muncă judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti primesc 
lunar, pe o perioadă de 12 luni, 
pentru fiecare persoană angajată 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

din această categorie, 50% din 
salariul angajatului, dar nu mai 
mult de 2.500 lei. 
(3) Angajatorii prevăzuţi la alin. 
(1) şi (2) au obligaţia menţinerii 
raporturilor de muncă pentru o 
perioadă de minimum 12 luni de 
la împlinirea termenului de 12 luni 
prevăzut la alin. (2). 
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) 
şi (2) se acordă pentru plata 
salariului proporţional cu timpul 
efectiv lucrat de salariat şi nu se 
cumulează, pentru acelaşi 
angajat, cu subvenţiile care se 
acordă angajatorilor care au 
încheiat cu agenţiile judeţene 
pentru ocuparea forţei de muncă, 
respectiv a municipiului Bucureşti 
contracte sau convenţii în temeiul 
art. 80, 85 şi 934 din Legea 
nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se 
aplică şi în cazul încadrării în 
muncă a cetăţenilor români cărora 
le-au încetat raporturile de muncă 
cu angajatorii străini aflate în 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

derulare pe teritoriul altor state, 
din motive neimputabile lor, prin 
concediere. 
 

7.  
Art. IV. - Angajatorii care 
încetează contractele individuale 
de muncă ale salariaţilor anterior 
termenelor prevăzute la art. I alin. 
(2) şi art. III alin. (3) sunt obligaţi 
să restituie, în totalitate, agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă 
sumele încasate pentru fiecare 
persoană pentru care a încetat 
raportul de muncă anterior 
termenului menţionat, plus 
dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României în vigoare la 
data încetării contractelor 
individuale de muncă, dacă 
încetarea acestora a avut loc în 
temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. 
(1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea 
nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

8.  
Art. V. - (1) Nu beneficiază de 
sumele prevăzute la art.I alin.(1) 
următorii angajatori: 
a) instituţii şi autorităţi publice, 
astfel cum sunt acestea definite 
prin Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
prin Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b) angajatorii care la data 
solicitării acordării acestor sume 
se află în faliment, dizolvare, 
lichidare sau care au activităţile 
suspendate sau restricţii asupra 
acestora din alte motive decât 
cele generate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. 
(2) Sumele prevăzute la art. I 
alin. (1) nu se cumulează cu 
subvenţiile care se acordă în cazul 
angajaţilor pentru care angajatorii 
au încheiat cu agenţiile judeţene 
pentru ocuparea forţei de muncă, 
respectiv a municipiului Bucureşti 
contracte sau convenţii în baza 
art. 80, 85 şi 934 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificările şi 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

completările ulterioare. 
 

9.  
Art. VI. - Nu beneficiază de 
sumele prevăzute la art. III alin. 
(1) şi (2) următorii angajatori: 
a) instituţii şi autorităţi publice, 
astfel cum sunt acestea definite 
prin Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
prin Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b) angajatorii care la data 
solicitării acordării acestor sume 
se află în faliment, dizolvare, 
lichidare sau care au activităţile 
suspendate sau restricţii asupra 
acestora din alte motive decât 
cele generate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

10.  
Art. VII. - (1) Sumele prevăzute la 
art. III alin. (1) şi (2) se acordă 
din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, la cererea angajatorilor, 
depusă, prin mijloace electronice, 
la agenţiile pentru ocuparea forţei 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

de muncă judeţene, precum şi a 
municipiului Bucureşti, în raza 
cărora aceştia îşi au sediul social. 
(2) Procedura de acordare a 
sumelor prevăzute la alin. (1) se 
stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
în termen de 5 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

11.  
Art. VIII. - Cheltuielile efectuate 
din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj potrivit art. I alin. (1) şi art. 
III alin. (1) şi (2) se suportă din 
fonduri europene, în limita 
sumelor alocate şi în conformitate 
cu prevederile şi regulile aplicabile 
de acordare a finanţării, prin 
Ministerul Fondurilor Europene. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

12.  
Art.IX. - În aplicarea prevederilor 
art. 24 din Legea nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

respectiv a prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă şi 
măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 se va emite un ordin 
al ministrului muncii şi protecţiei 
sociale. 
 

13.  
Art. X. - La articolul 1 alineatul (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
a Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.394 din 14 mai 2020, cu 
modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

"- Art.1. - (1) Acordarea 
indemnizaţiilor prevăzute la art. XI 
şi art. XV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 59/2020, cu completările 
ulterioare, pentru toate domeniile 
de activitate în care se menţin 
restricţii în condiţiile Legii 
nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 
se prelungeşte şi după data de 31 
mai 2020, până la ridicarea 
acestor restricţii." 
 

14.  
Art.XI. - Legea nr. 215/1997 

privind Casa Socială a 
Constructorilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 
1997, cu modificările ulterioare, se 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

modifică după cum urmează: 
1. La articolul 3 alineatul (1), 
litera b) va avea următorul 
cuprins: 
"b) asigurarea protecţiei 
salariaţilor din activitatea de 
construcţii şi de producere a 
materialelor de construcţii în 
perioada întreruperii activităţii 
datorită stării de urgenţă 
decretate şi a stării de alertă 
instituite la nivel naţional;" 
 
2. La articolul 12, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 
"(3) Perioada de acordare a 
indemnizaţiei de protecţie socială 
se extinde de drept cu durata 
aplicării măsurilor dispuse pe 
perioada stării de urgenţă 
decretate şi a stării de alertă 
instituite la nivel naţional." 
 

15.  
__ 

 
__ 

 
- După articolul XI se 
introduce un nou articol, 
art.XII, cu următorul cuprins: 
„Art.XII. – La articolul 4 alineatul 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2020 pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor 

 
Algoritmul de 
distribuţie a bugetelor 
de publicitate între 
staţiile de televiziune 
locale şi regionale 
trebuie să sufere o 
modificare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

campanii de informare publică în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
COVID-19, cu modificările şi 
completările ulterioare, după litera 
c) se introduce o nouă literă, 
lit.c1), cu următorul cuprins: 
„c1) în situaţia în care, în bugetele 
prevăzute la art.3 lit.c), rămân 
sume nealocate din cauza unor 
limitări obiective, sumele rămase 
vor fi redistribuite către celelalte 
staţii care nu au atins aceste 
limitări, exclusiv prin mecanismul 
enunţat la lit.c). Redistribuirea se 
va aplica repetat până la atingerea 
limitelor respective sau până la 
consumarea bugetului alocat 
campaniei.” 
 
Autori: dl Florin-Claudiu Roman – 
deputat PNL şi dl Alfred-Robert 
Simonis – deputat PSD 
 

Pentru că există o 
limitare a bugetelor 
acordate staţiilor TV 
participante în 
campanii, o parte 
importantă din 
bugetul total ar putea 
rămâne nealocată. 
Pentru o mai bună 
acoperire şi o 
distribuţie echitabilă 
propunem o 
redistribuire a 
sumelor neutilizate 
către celelalte staţii 
care nu au atins 
limitările. 
Redistribuirea se va 
aplica repetat, până 
când staţiile îşi vor 
atinge limitele de 
difuzare (numărul de 
ore de emisie x 4 
spoturi pe oră) sau 
până la consumarea 
întregului buget 
alocat. 
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