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Lege
pentru modificarea şi completarea a Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unica: Lege

pentru modificarea şi completarea a Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează

după cum urmează:

1. După Art. 53' se introduce un nou articol Art. 53^ cu următorul conţinut:

(1) în cazul suspendării temporare a activităţii unor societăţi, determinată de instituirea stării de 

urgenţă/'alertă/asediu sau a altei situaţii excepţionale constatate prin Hotărâre de Guvern sau prin 

Decizie a Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, justificată de o situaţie neprevăzută 

care determină oprirea forţată a activităţilor uneia/mai multor societăţi comerciale pe o perioadă 

de timp mai mare de două săptămâni, în condiţiile legii, care duce la suspendăii temporare ale 

contractelor individuale de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (]) lit. c) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioaj-e, 

indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu 

mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul in curs.

i

(2) De prevederile alin. (D beneficiază salariaţii angajatorilor care întrerup temporar activitatea 

total sau parţial ca urmare a efectelor care au declanşat întreruperea activităţii, pentru perioada 

stării de urgenţă/alertă/asediu sau a altei situaţii excepţionale constatate prin Hotărâre de Guvern 

sau prin Decizie a Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în baza unei declaraţii pe 

propria răspundere a angajatorului.



(3) Indemnizaţia prevăzută la alin, ni este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale 

obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare.(5) în cazul indemnizaţiei prevăzute la alin, (IL calculul, reţinerea şi plata 

impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj.

(4) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) 

lit. bf din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 

147 alin. O) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare.

(5) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. r4~) este data de 

25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

(6) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin, (li nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru 

muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare.

(7) în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care 

cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta 

nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1 ).

(8) In situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate 

sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia 

prevăzută la alin. ('If aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai 

avantajoase

(9) în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, 

indemnizaţia prevăzută la alin. O ) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând 

diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, 

în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (If din Legea nr. 53/2003. republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare



(10) Perioada prevăzută la alin. O ), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de 

muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru 

muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 399/2006. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul 

indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgentă a Guvernului 

nr. 158/2005. cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin.l.

(11) în situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. 011 este corespunzător unei 

fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în 

perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

(12) De indemnizaţia prevăzută la alin (1) beneficiază următoarele domenii prevăzute în 

Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

b) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

c) publicitate - grupa 731;

d) alte activităţi recreative şi distractive - grupa 932.

2. După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118*, cu următorul cuprins:

Alm.(l) - în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinată de instituirea stării de 

urgenţă/alertă/asediu sau a altei situaţii excepţionale constatată prin Hotărâre de Guvern sau prin 

Decizie a Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, justificată de o situaţie neprevăzută 

care determină oprirea forţată a activităţilor uneia/mai multor societăţi comerciale, pe o perioadă



de timp mai mare de două săptămâni, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile Art.l 12 

alin (1), angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% 

din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă sau.

(2) Decizia de modificare a timpului de muncă, pentru salariaţii firmelor prevăzute la alinţi), se 

comunică acestora cel târziu în ziua lucrătoare, ulterioară producerii modificării.

(3) Pe durata reducerii unilaterale a timpului de muncă în condiţiile alin. (1) salariaţi afectaţi de 

măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut 

în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate 

ca urmare a reducerii timpului de muncă, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut 

orar prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (3) este suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în 

condiţiile stabilite prin Hotărâre a Guvernului şi după îndeplinirea de către angajator a 

obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din 

perioada pentru care se face solicitarea.

(5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (3) este venit asimilat salariului şi supusă impozitării şi plăţii 

contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

(6) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) este interzisă angajarea de 

personal pentru prestarea unor activităţi similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp 

de muncă a fost redus.

(7) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) salariatul beneficiază de toate 

celelalte drepturi aferente timpului de muncă prevăzut în contractul individual de muncă.

(8) De indemnizaţia prevăzută la alin (3) beneficiază următoarele domenii prevăzute în 

Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

b) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

c) publicitate - grupa 731;

d) alte activităţi recreative şi distractive - grupa 932.



3. După articolul 118' se introduce un nou articol, articolul 118^, cu următorul cuprins:

(1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr, 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au 

încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca 

urmare a întreruperii activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu sau a altei 

situaţii excepţionale constatate prin Hotărâre de Guvern sau prin Decizie a Comitetelor Judeţene 

pentru Situaţii de Urgenţă, justificată de o situaţie neprevăzută care determină oprirea forţată a 

activităţii pe o perioadă de timp mai mare de două săptămâni, beneficiază, din bugetul de stat, în 

baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial 

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul in curs aplicării 

măsurii.

(2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi avocaţii a căror activitate este oprită ca 

urmare a efectelor determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu sau a altei situaţii 

excepţionale constatate prin Hotărâre de Guvern sau prin Decizie a Comitetelor Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă, justificată de o situaţie neprevăzută care determină oprirea forţată a 

activităţilor pe o perioadă de timp mai mare de două săptămâni, pe perioada încetării activităţii, 

dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici 

decât media lunară pe anul precedent, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut 

de Legea bugetului din anul aplicării măsurii. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe 

propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite 

la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei 

rază teritorială se află domiciliul fiscal.

î.

(3) Prin sintagma „au realizat încasări" prevăzută la alin. (2), în sensul prezentei legi, se înţelege 

că în perioada de referinţă au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum şi orice alte 

venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare.



(4) Pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu sau a altei situaţii excepţionale constatate prin 

Hotărâre de Guvern şi prin Decizie a Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, justificată 

de o situaţie neprevăzută care determină oprirea forţată a activităţilor pe o perioadă de timp mai 

mare de două săptămâni, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate 

sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor stoparea activităţii, persoanele 

prevăzute la art. 67^1 alin. (1) Jit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în 

bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial 

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se aplică 

maăsura. Indemnizaţia se suportă din bugetul de stat.

(5) Suplimentar faţă de indemnizaţia prevăzută la alin. (4), structura sportivă şi persoanele 

prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii 

compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei 

financiare.

(6) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, 

astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare stării de 

urgenţă/alertă/asediu, sau a altei situaţii excepţionale constatate prin Hotărâre de Guvern şi prin 

Decizie a Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, justificată de o situaţie neprevăzută 

care determină oprirea forţată a activităţilor, o perioadă de timp mai mare de două săptămâni, 

beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 

municipiului Bucureşti, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut 

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul precedent aplicării măsurii, 

în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

.-j'

(7) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1), (2), (4) şi (5) se datorează impozit pe venit, 

contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute 

în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.



(8) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5) plătite din bugetul de stat, nu se 

datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare.

(9) Calculul obligaţiilor fiscale pentru beneficiarii, în cazul indemnizaţiei lunare prevăzută la 

alin. (1), (2), (4) şi (5), cu excepţia celei de care beneficiază persoanele care au încheiate 

convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, 

se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 

alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la agenţiile pentru plăţi şi 

inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru calculul impozitului pe 

venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare.

(10) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul 

pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele 

fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obţinute 

indemnizaţiile.

(11) în cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate 

convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, 

precum şi a celei prevăzute la alin. (2) şi (4) si (5), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe 

venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 

realizează de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de 

structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută încasată de la agenţiile pentru 

plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 4 se introduce un nou articol 118^ cu următorul cuprins:

în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împreună cu Ministerul Finanţelor, elaborează 

normele metodologice de aplicare a acesteia.



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE 

SENATULUI, 
Florin-Vasile CÎŢU

PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

lon-Marcel CIOLACU


