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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa
nr.Plx 241/2016 din 3 mai 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură
obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă.

•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.46/15.01.2016)
avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/657/10.05.2016)
avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
(nr.4c-2/307/06.09.2016)
avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-17/906/18.05.2016)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.235/12.02.2016).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
art.39 alin.(2) şi (3) şi a art.40 alin.(1) din Legea nr.76/2002, în sensul
majorării procentelor din valoarea indicatorului social de referinţă care
constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din 28 noiembrie 2017 a
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, d-na
Simona Bordeianu, consilier în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din
totalul de 24 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25
aprilie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei
Deputaţilor
respingerea
iniţiativei
legislative
din
următoarele
considerente:
- Legea nr. 76/2002 pune un accent deosebit pe stimularea ocupării
şi activarea persoanelor şomere, prin participarea la măsurile active.
Astfel, o creştere a sprijinului pasiv afectează în mod negativ dorinţa de
activare a şomerilor şi decizia căutării unui loc de muncă. În acest sens, se
impune focalizarea resurselor disponibile la nivelul bugetului asigurărilor
pentru şomaj către finanţarea prioritară a măsurilor active de ocupare.
Astfel, s-a considerat că este necesară realizarea unui studiu care să
determine impactul acestei propuneri asupra activării persoanelor şomere.
- având în vedere că aplicarea prevederilor iniţiativei legislative are
ca efect majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj,
precum şi faptul că nu se propun măsuri de compensare (gestionarea şi
colectarea mai bună a veniturilor bugetului de şomaj reprezintă un rezultat
şi nu o măsură propriu-zisă), nu sunt respectate prevederile art. 15 din
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, întrucât s-ar depăşi
plafoanele cheltuielilor totale ale bugetului de şomaj şi ale bugetului
general consolidat.
PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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