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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din
Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată
prin:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4
din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03
decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr.512 din 22
noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură
obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă pentru
modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată
prin: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA
nr.232 din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07
aprilie 2004; LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie
2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005, trimisă cu adresa
nr. Pl.x 796 din 1 noiembrie 2006.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele:
• Consiliului Legislativ (nr.663/08.05.2006 - favorabil)
• Consiliului Economic şi Social (nr.983/25.04.2006 - negativ)
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1267/13.11.2006 - negativ)
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.691/04.12.2006 - negativ),
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.1668/26.05.2006 - negativ).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.79 din
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii cuantumului lunar
al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă
din rândul şomerilor la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât
adoptarea ei ar genera implicaţii financiare deosebite asupra bugetului asigurărilor pentru
şomaj pentru anul 2007, în condiţiile în care la fundamentarea acestuia nu s-au avut în
vedere cuantumurile majorate propuse, iar iniţiatorii nu au identificat sursele de finanţare
în eventualitatea adoptării acestei iniţiative legislative, încălcându-se astfel atât
prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, cât şi cele ale art.15 alin.(1) din
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
3. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, d-na Veronica Dobre – director în cadrul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai
comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 octombrie
2006.
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
În urma dezbaterii în şedinţa din 6 decembrie 2006, Comisia propune respingerea
iniţiativei legislative.
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