
Expunere de motive 

Declanşarea şi răspândirea COVID-19 este, poate, cea mai grea provocare din ultimele decenii, 
căreia trebuie să-i facem faţă atât din punct de vedere uman, cât şi în ceea ce priveşte aspectele 
economice. 

Situatia existentă în momentul de fală afectează totodată şi foarte multe eompanii şi 

întreprinderi, care stint nevoite să-şi închidă sau să-şi suspende activitatea in aceasta perioadă. Conform 
ultirnelor date ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la data de 1 aprilie 2020, 155.000 de români 
au rămas fără loc de muncă, contractele lor de muncă f ind reziliate. 

Am formulat prezenta propunere iegislativă prin care facilităm acordarea tin ajutor bănesc 

însemnat categoriei de cetăjeni care se află în şomaj. Odată ce contractul de muncă le-a fost reziliat, 
chiar dacă şi-ar don i reintegrarea pe piata muncii, aceste persoane nu o pot face, întrucât, în perioada 
actuală, nu se mai fac angajări. Credem că şomerii trebuie suslinuti, în pedal in această perioadă de 
criză, pentru că, in scurtă vreme, familile lor se vor afla la limita subzistenlei. 

Conform propunerii noastre, persoanelor aflate în şomaj Ii s-ar calcula cuantumul indemnizatiei 
de şomaj linând cont de 100% din valoarea indicatorul social de referintă (500 lei), în vigoare la data 
stabilirii drepturilor acestora şi nu de 75% din valoarea ISR, cum se calculează în prezent. În această 

formă, valoarea sprijinului ar creşte cu 1251ei, ceea ce at reprezenta tin ajutor însemnat pentru familiile 
aflate în difcultate. 

În prezent indemnizalia de şomaj este calculată luând în considerate valoarea indicatorului 
social de referinlă (ISR), veniturile persoanei asigurate pentru şomaj şi stagiul de cotizare la sistemul 
de asigurări de şomaj. Această indemnizalie creşte dacă şomerul a contribuit la sistemul de asigurări de 
şomaj timp de eel pulin trei ani. Astfel, modul de calcul at cuantumului indemnizaliilor de şomaj este 
75% din ISR, în cuantum de 375 lei, la care se adaugă tin procent proportional vechimii in muncă, sumă 

calculată raportat la salariul mediu brut de pe ultimele 121uni. 

În concluzie, potrivit modifcării formulate, o persoapă angajată cu salariu minim, cu eel pun 
20 de ani de vechime, care se află în şomaj at primi 211 lei în plus la indemnizatia de şomaj, adică un 
total de 711 lei în comparage cu suma de 586 lei calculată potrivit prevederilor în vigoare. 

Trebuie menlionat şi faptul că din anal 2008 indicatond social de referinlă a rămas „blocat" la 
valoarea de 500 de lei, deşi ar f trebuit actualizat măcar raportat la rata inflaliei. ISR nu a fost majorat, 
fapt care a afectat putemic veniturile persoanelor aflate în şomaj. Prin ISR toate prestapHe sociale - 
venitul minim garantat, indenmizaţia de şomaj, alocatia de stat pentru copii, etc. - se raportează la o 
anumită valoare. Aşadar, noi ca iniliatori dorim să acordăm atenlia cuvenită segmentelor vulnerabile 
ale societăiii, în cazul de fajă, persoanelor care stint nevoite să supravietuiască numai din indemnizatia 
de şomaj în această perioadă. 



Considerăm că trebuie să extindem acordarea măsurilor de sprijin cu majorarea indemnizaliei 
de şomaj persoanelor care au contribuit la bunul mers al economiei înainte de răspândirea COVID-19, 
care au o nevoie reală de sustinere fmaciară în această perioadă. 

Este de mentionat că impactul asupra bugetului consolidat este aproape neglijabil dacă ne 
raportăm la cele mai noi date statistice date publicitălii de Ministerul Muncii şi Justiliei Sociale care 
evidenpau un număr de 256.839 şomeri indemnizali în luna februarie şi 250.882 în tuna martie. Este 
de aşteptat ca aceste numere să crească în contextul pandemiei, dar odată cu repornirea motoarelor 
economiei, cererea de forEă de muncă se va stabiliza, dacă jinem cont şi de programele şi măsurile de 
finanEare preconizate a fi implementate pentru mediul economic. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Iniţiatori, 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Apartenenfa 
poGtică 

Semnătură 

1. Csep Eva Andrea UDMR

2. Benedek Zacharie UDMR 

3. Kelemen Hunor UDMR

4. Bende Săndor UDMR 

5. Erdei-DolGczki Istvăn UDMR 

6. Ambrus Izabella-Agnes UDMR 

7. AntalIstvăn-Jănos UDMR 

8. Apjok Norbert UDMR 

9. Benko Erika UDMR 

10. Biro Roză6a-Ibolya UDMR 

11. Birb Zsolt-Istvăn UDMR 

12. Csoma Botond UDMR 

13. Farago Petit UDMR 

14. Korodi Attila UDMR 

15. Kulcsăr-Terza J6zsef-Gyorgy UDMR 



N 

Tabel cu ini(iatorii Propunerii legislative pentru modificarea lit, a) a alt . (2) al art. 39 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for(ei 
de muncă. 

16. Magyar Lorănd-Bălint UDMR 

17. Mărton Ârpăd-Francisc UDMR 

18. Sebesty6n Csaba-Istvăn UDMR 

19. Seres D6nes UDMR 

20. Szabo Oddn UDMR 

21. Vass Levente UDMR 

22. Cseke Attila-Zoltan UDMR 

23. Fej6r Lăszl6-ddo"n UDMR 

24. Csăszăr Kăroly Zsolt UDMR 

25. Antallstvăn-Lorănt UDMR 

26. Derzsi Âkos UDMR 

27. Lăszl6 Attila UDMR 

28. Novăk Csaba-Zoltăn UDMR 

29. Tănczos Barna UDMR 

30. Turos Ldrănd UDMR 


