
EXPUNERE DE MOTIVE

Cresterea economica este prognozata de Comisia Europeana sa mcetineasca 
la 4,0% anul acesta si la 3,7% m anul 2020, daca nu va aparea un soc pe plan 
international. Este deja cunoscut faptul ca Germania intra in recesiune tetmica(ceea 
ce inseamna o scadere economica timp de dona trimestre consecutive). Acest fapt 
este confirmat chiar de Bundesbank, (banca centrala germana).

in ceea ce priveste Romania, cifrele de anul acesta confirma o scadere a 
cresterii economice. Astfel, pe primul trimestru al anului 2019 cresterea economica 
a fost de 1,2%, iar pe trimestrul al doilea a ajuns la numai 1%.

Este cunoscut faptul ca economia romaneasca este dependents intr-o masura 
importanta de economia europeana si partial de cea germana. In acest sens 75% din 
comertul exterior al Romaniei este realizat cu state europene, iar exporturile catre 
Germania sunt o treime din cele totale. Aceste date arata cM de strans este 
legata economia romaneasca de cea europeana. O buna parte din investitorii 
straini in Romania sunt europeni, ceea ce a insemnat o integrare a companiilor 
romanesti in lanturile de valoare europene.

Astfel, recesiunea Germaniei are implicatii serioase in cadrul Uniunii 
Europene intrucat Germania si Franta sunt motoarele economiei europene si o 
incetinire sau o scadere usoara a unei economii importante duce, prin procesul de 
contagiune, la o incetinire a intregii economii europene.

Pe fondul aparitiei unei noi recesiuni economice la nivelul tarii, foarte mu4i 
angajatori cu capital privat au posibilitatea de a-si intrerupe sau reduce temporar 
activitatea pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, fara 
incetarea raporturilor de munca. Pe durata reducerii §i/sau a intreruperii temporare 
a activita^ii, salariafii implica^i in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai 
desfa§oara activitate, beneficiaza de o indemnizafie, platita din fondul de salarii, 
ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de 
munca ocupat. Cu toate ca activitatea este redusa sau intrerupta, salariatii suporta 
un volum mare de cheltuieli pentru plata contribuliilor sociale aferente 
indemnizaliei platita de angajator.



Pe fondul modificarilor si a schimbarilor ce se prognozeaza pentru anul 2020 
atat la nivel european, cat si la nivel national, propun aceasta modificare legislativa 
a Ordonantei de Urgenta nr. 28/2009 prin care se poate asigura un climat de 
protectie sociala bazat pe principiul contributivitatii si al solidaritatii m 
promovarea progresului social.

Fa^a de cele de mai sus, supunem spre dezbatere §i adoptare prezenta 
propunere legislativa de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 
28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.
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