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CAMERA DEPUTATDLOR SENAT

LEGE

pentru modiKcarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind 

reglementarea unor masuri de protectie sociala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I. - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind 

reglementarea unor masuri de protectie sociala, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009, aprobata cu 

modificarile prin Legea nr. 268/2009, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 

munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se 

incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020, 
perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se 

prelungeste cu 3 luni.

2. La articolul 2, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

(1) Pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa 

angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii potrivit art. 52 alin. (1) 

lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de



indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de 

munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale 

datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

(2) Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din 

salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, 
pe durata mtreruperii temporare a activitatii angajatorului, prevazuta la art. 53 alin. 
(1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt 
incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 
90 de zile in anul 2020, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 
227/2015- Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioada prevazuta la alin. (1), pentru care salariatii, ale caror 

contracte individuale de munca sunt suspendate, sunt scutiti de plata 

contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de 

cotizare fara plata contributiei.

Art. II. - Masurile prevazute la articolul 2 alineatele (1) - (3) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor 

masuri de protectie sociala, nu se aplica pe perioada din anul 2020 anterioara 

datei intrarii in vigoare a prezentei legi.


