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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 mai 2021 

Nr. 4c-9/334 
 

  
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimisă 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. Plx 213/2018 
din 19.04.2021, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
  
 Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei cu nr.4c-9/435 
din 4 decembrie 2019.  

 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13.05.2021 

Nr. 4c-9/334 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost retrimisă Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr.Plx 213/2018 din 
19.04.2021, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea  

Legii nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin 
introducerea unui articol nou, art. 332, potrivit căruia indicatorului social 
de referință (ISR) se indexează anual cu 100% din rata inflației, ce 
reflectă creșterea anuală medie a prețurilor. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 05.05.2021, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă 
din prezentul raport. 
  

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei cu nr.4c-9/435 
din 4 decembrie 2019.  
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 
de membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

aprilie 2018. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 

56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat în Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale; 

- dl Mihai Oprea – consilier în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
     Oana Silvia Ţoiu          Tudor Polak 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă   

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 

muncă 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

2.  
__ 

 
Articolul unic. - Legea nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
03 din data de 6 februarie 2002, 
cu modificările și completările 

 
Art.I. - Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 103 din 
data de 6 februarie 2002, cu 
modificările și completările 

 
 
 
 
Pentru îndreptarea 
unei erori materiale şi 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă   

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor: deputat  Adrian Wiener 
 

 

3.  
__ 

 
1. După art.331 se introduce un 
nou articol, art.332, care va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 332. Valoarea indicatorului 
social de referinţă se 
majorează anual cu 100% din 
rata medie anuală a inflaţiei. În 
situaţia în care rata medie 
anuală a inflaţiei are valoare 
negativă, se păstrează ultima 
valoare a indicatorului social de 
referinţă." 
 

 
1. După articolul 331 se 
introduc două noi articole, 
art.332 şi art.333, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 332. - Valoarea 
indicatorului social de referință 
se actualizează, din oficiu, în 
fiecare an, la data de 1 
martie, cu rata medie anuală a 
inflației din anul precedent, 
indicator definitiv, comunicat 
de Institutul Național de 
Statistică. În situația în care 
rata medie anuală a inflației are 
valoare negativă, se păstrează 
ultima valoare a indicatorului 
social de referință. 
 
Art.333. - Valoarea anuală a 
indicatorului social de referință 
este avută în vedere la 
elaborarea legilor bugetare 
anuale.” 
 

 
 
 
 
 
Valoarea ISR se va 
actualiza din oficiu, în 
fiecare an, în funcţie de 
rata anuală a inflaţiei 
din anul precedent, 
comunicată de INS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoarea ISR va sta la 
baza elaborării 
bugetelor anuale. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă   

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Autori: domnii deputați Adrian 
Wiener și  Tudor Polak 
 

4.  
Art.127, alin.(2) 
 
(2) Valoarea indicatorului social 
de referinţă se poate modifica 
prin hotărâre a Guvernului, în 
funcţie de indicele de creştere a 
preţurilor de consum prognozat 
an/an anterior. 
 

 
__ 

 
2. La articolul 127, alineatul 
(2) se abrogă. 
 
Autori: domnii deputați Adrian 
Wiener și  Tudor Polak 
 

 
Prin adoptarea art.333, 
s-a reglementat 
actualizarea ISR. 
Evitarea paralelismului 
legislativ. 

5.  
__ 

 
__ 

 
Art. II. - Actualizarea 
indicatorului social de referință 
prevăzut la art.332 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 103 din data de 6 
februarie 2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, intră în vigoare la 
1 martie 2022.  
 
Autor: deputat Tudor Polak 

 
Modificarea ISR în 
2022  va sta la baza 
realizării bugetului 
anual 2023 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

1.  
__ 

 
Art. II. - Actualizarea indicatorului social 
de referință prevăzută la art.332 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, intră în vigoare la 1 ianuarie 
2023. În perioada 2020 - 2022, 
actualizarea anuală a indicatorului social de 
referință se face după cum urmează: 
a) în 2020, cu 25% din rata medie anuală a 
inflației; 
b) în 2021, cu 50% din rata medie anuală a 
inflației; 
c) în 2022, cu 75% din rata medie anuală a 
inflației. 
 
Autor: deputat  Adrian Wiener 

 
1. Se va introduce o etapizare 
pentru actualizarea ISR în 
scopul ameliorării impactului 
bugetar. Este nevoie de un 
interval mai lung de 
implementare pentru a nu 
reprezenta un efort financiar 
foarte mare 
 
2. A fost respins pentru evitarea 
retroactivității legii. 
 

 
Camera 

Deputaților 

 


