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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

 R A P O R T  
propunerea  legislativă  pentru completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de 

muncă 
 
 

              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. Plx 167/2015 din 2 martie  2015, cu dezbaterea în fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de 
muncă. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.844/22.07.2014) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/306/10.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/375/17.03.2015) 
• avizul negativ  al Comisiei pentru drepturile omului,culte şi problemele 

minorităţile naţionale (nr.4c-5/143/12.03.2015) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1924/02.10.2014). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei 
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se propune 
ca persoanele care au o vechime neîntreruptă în câmpul muncii de cel 
puţin 35 de ani, la data depunerii cererii de a beneficia de şomaj la 
agenţiile de ocupare a forţei de muncă, indemnizaţia de şomaj să fie  
acordată până la data  îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare pentru 
limită de vârstă. 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
iniţiativei legislative deoarece contravine pricipiului de bază al Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, care pune accent deosebit pe stimularea ocupării şi 
activarea persoanelor şomere. Totodată, în Legea nr.76/2002 există 
prevederi legislative pentru stimularea angajatorilor dacă recrutează  
şomeri de peste 45 de ani sau şomeri aflaţi în apropierea vârstei de 
pensionare ori care mai au 5 ani înainte de îndeplinirea condiţiilor de 
pensionare la limită de vârstă ori pentru pensionarea anticipată. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 
aprilie 2015, a participat doamna Simona Bordeianu – director în 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de  voturi pentru. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

februarie   2015. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  
 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Mihai Baltă     Daniel Iane  
       
       

             
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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