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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea
legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimis comisiei cu adresa nr.185 din 27
iunie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ şi  punctul de vedere al Guvernului.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionată în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor
art.72 alin.(3) din Constituţia României.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în
sensul departajării beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj atât din punct de vedere al
cuantumului cât şi al perioadei de acordare, în funcţie de stagiul de cotizare şi de cuantumul
contribuţiei. De asemenea, pentru stimularea şomerilor tineri, iniţiativa cuprinde facilităţi
preferenţiale în acordarea de credite şomerilor în vârstă de până la 29 de ani, pentru a demara
afaceri proprii.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative pentru următoarele motive:
1. Prevederile acestei propuneri legislative sunt de natură să conducă la majorarea

cheltuielilor cu indemnizaţiile de şomaj şi cu alte drepturi prevăzute pentru stimularea
angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, fără a se preciza sursa de finanţare a
acestor cheltuieli aşa cum prevede art. 10, alin.(2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele
publice, cu completările ulterioare. Excedentul existent în prezent la bugetul asigurărilor pentru
şomaj este temporar, el neputând constitui sursă permanentă pentru mărirea indemnizaţiilor
pentru şomaj având deja destinaţia de a acoperi cheltuielile cu măsurile active prevăzute de lege.

2. Prin noile reglementări, instituite de Legea nr. 76/2002, protecţia persoanelor pentru
riscul de şomaj capătă o nouă semnificaţie, prin faptul că perioada de şomaj este împărţită într-o



parte activă, în care şomerul trebuie să-şi caute în mod susţinut un loc de muncă şi o parte
pasivă,
în care i se plăteşte indemnizaţia de şomaj ca măsură complementară celorlalte măsuri care vin
să sprijine şomerul pentru a se încadra în muncă sau pentru a dobândi statutul de persoană
ocupată.
Această propunere legislativă este în contradicţie cu latura activă de stimulare a ocupării forţei
de muncă, punând accent pe latura pasivă şi anume aceea de a mări cuntumul indemnizaţiei de
şomaj. Acest lucru nu este în concordanţă cu obiectivul iniţial al Legii nr. 76/2002 care se
doreşte o lege reformatoare în ce priveşte sistemul asigurărilor pentru şomaj.

3. Cu privire la acordarea unor credite speciale şomerilor cu vârsta până la 29 de ani,
precizăm că, în prezent, aceste persoane pot beneficia cu prioritate de credite din bugetul
asigurărilor de şomaj, dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege. De asemenea, reducerea
dobânzii la jumătate din taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Naţională a României, este
o măsură suficient de avantajoasă pentru obţinerea unui credit, nefiind necesară stabilirea altor
criterii şi priorităţi.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 3.09.2002, Comisia
propune respingerea acesteia cu 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
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