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CAMERA DEPUTAŢILOR Data 17.08.2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr.   352/XVIII/7

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

În urma examinării proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
în şedinţele din 30 iulie - 4 august 2001, Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Art.4, alin.(1)

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt
excluse orice fel de discriminări pe criterii de
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex şi vârstă.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt
excluse orice fel de discriminări pe criterii politice,
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex şi vârstă.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru completarea textului.

2 Art.5, pct. IV, lit.a)
IV. Şomer este persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta curpinsă între 16 ani şi vârsta,
stabilită de lege, pentru pensionare;

Se propune reformularea textului lit.a) după cum
urmează:
�a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta
de minim 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor
de pensionare;�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Nu trebuie blocat prin vârsta de
pensionare şi trebuie să fie
acoperitoare pentru toate categoriile
de asiguraţi.
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3 Art.5, pct IX
IX. Câştigul salarial mediu net pe economie şi
câştigul salarial mediu brut pe economie
reprezintă indicatori statistici publicaţi lunar de
Institutul Naţional de Statistică.

Se propune reformularea textului pct.IX după cum
urmează:
�IX. Salariul minim brut pe ţară reprezintă
indicatorul stabilit prin hotărâre de Guvern.�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

În tot cuprinsul legii s-a folosit ca
indicator salariul minim brut pe ţară.

4 Art.10, alin.(1)
(1) Agenţii economici au obligaţia de a comunica
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
denumite în continuare agenţii pentru ocuparea
forţei de muncă, în raza cărora îşi au sediul,
respectiv domiciliul, toate locurile de muncă
vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la
vacantarea acestora.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Angajatorii au obligaţia de a comunica
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în
continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă,
în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul,
toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile
lucrătoare de la vacantarea acestora.�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Termenul �angajatori� este
acoperitor în spiritul legii.

5 Art.17. - Şomerii prevăzuţi la art. 16 lit. a) sunt
persoanele care se pot găsi în  una din
următoarele situaţii:
a) le-a încetat contractul individual de muncă;
b) le-au încetat raporturile de serviciu;
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost

numiţi sau aleşi şi reîncadrarea în muncă nu
mai este posibilă din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului;

d) militari angajaţi pe bază de contract cărora li
s-a desfăcut contractul înaintea expirării
duratei pentru care a fost încheiat;

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.17. � (1) Şomerii prevăzuţi la art. 16 lit. a) sunt
persoanele care se pot găsi în  una din următoarele
situaţii:
a) le-a încetat contractul individual de muncă din

motive neimputabile lor;
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive

neimputabile lor;
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi

sau aleşi dacă anterior nu au fost încadraţi în
muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este
posibilă din cauza încetării definitive a
activităţii angajatorului;

Există situaţia demisiei sau
desfacerea contractului de muncă cu
art.130 lit.i).
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f) au încheiat contract de asigurare pentru
şomaj şi nu realizează venituri sau realizează,
din activităţi autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării
pentru invaliditate, şi după depensionare, nu
mai pot fi reîncadrate în muncă din cauza
încetării definitive a activităţii angajatorului
sau din lipsa unui post vacant de natura celui
ocupat anterior;

h) la încetarea concediului plătit pentru
creşterea copilului până la împlinirea  vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap, în condiţiile legii, nu a mai fost
posibilă reluarea activităţii din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului;

i) nu s-au putut reîncadra în muncă după
efectuarea stagiului militar din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre
judecătorească definitivă nu mai este posibilă
la unităţile la care au fost încadraţi în muncă
anterior din cauza încetării definitive a
activităţii sau la unităţile care au preluat
patrimoniul acestora.

d) militari angajaţi pe bază de contract cărora li s-a
desfăcut contractul înaintea expirării duratei
pentru care a fost încheiat;

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de
membru cooperator, din motive neimputabile
lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi
nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai
mici decât indemnizaţia de şomaj;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării
pentru invaliditate, şi după depensionare, nu mai
pot fi reîncadrate în muncă din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului sau din lipsa
unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

h) la încetarea concediului plătit pentru creşterea
copilului până la împlinirea  vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, în
condiţiile legii, nu a mai fost posibilă reluarea
activităţii din cauza încetării definitive a
activităţii angajatorului;

i) nu s-au putut reîncadra în muncă după
efectuarea stagiului militar din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre
judecătorească definitivă nu mai este posibilă la
unităţile la care au fost încadraţi în muncă
anterior din cauza încetării definitive a
activităţii sau la unităţile care au preluat
patrimoniul acestora;

k) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv pe
baza convenţiei civile.

(2) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ, în
vârstă de minim 18 ani, care în termen de 90 de zile

Pentru îndreptarea unei omisiuni.

Pentru a fi acoperitor textul şi pentru
aceste categorii.
S-a considerat necesară introducerea
în Lege a unei astfel de prevederi
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de la data absolvirii nu s-au încadrat în muncă, sunt
consideraţi şomeri.

pentru protejarea absolvenţilor.

Autori: deputaţii Adrian Mărăcineanu, Gheorghe
Suditu, Ioan Andrei

6 Art.19, lit.e)
e) membrii cooperatori din unităţi ale cooperaţiei
meşteşugăreşti, de consum şi de credit.

Se propune reformularea textului lit.e) după cum
urmează:
�e) persoanele care au raport de muncă în calitate de
membru cooperator.�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Trebuie să se facă distincţie între
diferitele categorii de membri
cooperatori.

7 Art.23, alin.(3)
(3) Bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă
ca anexă la Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat.

Se propune reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) Bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Bugetul asigurărilor pentru şomaj
face parte din Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

8 Art.34. - Şomerii prevăzuţi la art. 17 beneficiază
de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni
în ultimele 24 de luni premergătoare datei
înregistrării cererii;
b) nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai
mici decât indemnizaţia de şomaj;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare,
conform legii;
d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă în raza cărora îşi au domiciliul
sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.34. � (1) Şomerii prevăzuţi la art.17 alin.(1)
beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă
îndeplinesc  cumulativ următoarele condiţii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în
ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării
cererii;
b) nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici
decât indemnizaţia de şomaj;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform
legii;
d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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de muncă sau au realizat venituri în acea
localitate.

forţei de muncă în raza cărora îşi au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de
muncă sau au realizat venituri în acea localitate.
(2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele în
care angajatorul nu a plătit contribuţia la bugetul
asigurărilor pentru şomaj şi se află în procedură de
executare silită, reorganizare judiciară sau faliment.
(3) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ prevăzuţi
la art.17 alin.(2) beneficiază de indemnizaţie de
şomaj fără îndeplinirea condiţiei cu privire la stagiul
de cotizare.

Este o prevedere echitabilă pentru
protejarea angajaţilor.

S-a considerat necesară introducerea
în Lege a unei astfel de prevederi
pentru protejarea absolvenţilor.

Autori: deputaţii Gheorghe Suditu, Dumitru Buzatu

9 Art.35, lit.b)
Art.35. - Pentru persoanele prevăzute la art.17 lit.
g) � j) stagiul de cotizare de minim 12 luni este
realizat, după caz, astfel:
b) prin cumularea perioadei de asigurare
premergătoare datei încetării activităţii  pentru
creşterea  copilului  până la  împlinirea vârstei de
2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap, cu perioada de asigurare realizată după
reluarea activităţii, dacă s-au încadrat în muncă
sau au încheiat contract de asigurare pentru
şomaj în termen de 60 de zile de la data  încetării
concediului;

Se propune reformularea textului lit.b) după cum
urmează:
�Art.35. � Pentru persoanele prevăzute la art.17
alin.(1), lit. g) � j) stagiul de cotizare de minim 12
luni este  realizat, după caz, astfel:
b) prin cumularea perioadei de asigurare
premergătoare datei concediului  pentru  creşterea
copilului  până la  împlinirea vârstei de  2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu
perioada de asigurare realizată după reluarea
activităţii, dacă s-au încadrat în muncă sau au
încheiat contract de asigurare pentru şomaj în
termen de 60 de zile de la data  încetării
concediului;�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelarea textului.

Pentru corectitudinea textului.

10 Art.36, alin.(3)
(3) Certificarea stagiului de cotizare, realizat
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se

Se propune reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) Certificarea stagiului de cotizare, realizat
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face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă.

anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se face
de către inspectoratele teritoriale de muncă,
respectiv de angajatori.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru clarificare de text.

11 Art.38, alin.(1)
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor
prevăzute la art.17, la cerere, după caz, de la
data:
a) încetării contractului individual de muncă;
b) încetării raporturilor de serviciu;
c) încetării mandatului pentru care au fost

numiţi sau aleşi;
d) desfacerii contractului militarilor angajaţi pe

bază de contract;
e) încetării calităţii de membru cooperator;
f) încetării contractului de asigurare pentru
şomaj;

g) încetării motivului pentru care au fost
pensionate;

h) încetării concediului pentru creşterea
copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani;

i) încheierii stagiului militar;
j) rămânerii  definitive a hotărârii judecătoreşti.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor
prevăzute la art.17, la cerere, după caz, de la data:
a) încetării contractului individual de muncă;
b) încetării raporturilor de serviciu;
c) încetării mandatului pentru care au fost numiţi

sau aleşi;
d) desfacerii contractului militarilor angajaţi pe

bază de contract;
e) încetării raporturilor de muncă în calitate de

membru cooperator;
f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
g) încetării motivului pentru care au fost

pensionate;
h) încetării concediului pentru creşterea copilului

până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3
ani;

i) încheierii efectuării stagiului militar;
j) rămânerii  definitive a hotărârii judecătoreşti;
k) expirării termenului de 90 de zile prevăzut de

prezenta lege pentru absolvenţii instituţiilor de
învăţământ;

l) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza
convenţiei civile.

Autori: deputaţii Gheorghe Suditu, Adrian
Mărăcineanu, Dumitru Buzatu, Ioan Andrei

Un militar în termen poate efectua
din motive de sănătate numai o parte
din stagiul militar obligatoriu, după
care există posibilitatea de a-şi relua
activitatea sau de a deveni inapt.

Ca urmare a modificărilor propuse în
raport.
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12 Art.39. - (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă pe
perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul
de cotizare, după cum urmează :
a) 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de până la 5 ani dar nu mai puţin de 1
an;
b) 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;
c) 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare mai mare de 10 ani;
(2) Perioadele prevăzute la alin. (1) pot fi
prelungite cu până la 60 de zile calendaristice
pentru categorii de persoane defavorizate, în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.39. - Indemnizaţia de şomaj se acordă pe
perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de
cotizare, după cum urmează :
a) 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare
de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 1 an, precum şi
pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ;
b) 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare
cuprins între 5 şi 10 ani;
c) 12 luni pentru persoanele  cu un stagiu de
cotizare mai mare de 10 ani.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

Ca urmare a modificărilor propuse în
raport.

S-a eliminat textul alin.(2) pentru
evitarea eventualelor discriminări.

13 Art.40. - Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este
o sumă fixă, neimpozabilă, reprezentând 60%
din salariul de bază minim brut pe ţară, în
vigoare la data stabilirii acestuia.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.40. - Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o
sumă fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 60%
din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare la
data stabilirii acestuia.�

Autor: deputat Corneliu Ştirbeţ

Pentru evitarea confuziilor.

14 Art.45. - (1) Suspendarea plăţii indemnizaţiilor
de şomaj acordate beneficiarilor are loc, după
cum urmează:
a) la data de întâi a lunii următoare celei în care
nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art.41
alin.(1) lit. a);
b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare;
c) la data încadrării în muncă conform legii, cu
contract individual de muncă pe perioadă

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.45. - (1) Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de
şomaj acordate beneficiarilor are loc, după cum
urmează:
a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia
prevăzută la art.41 alin.(1) lit. a);
b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare;
c) la data încadrării în muncă conform legii, cu

Pentru disciplinarea beneficiarilor.
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determinată mai mică de 12 luni;
d) la data plecării din ţară pe o perioadă mai
mică de 3 luni, la cererea persoanei;
e) pe perioada în care este arestat preventiv sau
pentru executarea unei pedepse privative de
libertate de până la 12 luni;
f)  la data pensionării pentru invaliditate;
g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, a
indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei
pentru creşterea copilului până la împlinirea
vîrstei de 2 ani, respectiv  3 ani în cazul copilului
cu handicap;
h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă
mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite
în perioada cursurilor de calificare, recalificare,
perfecţionare sau, după caz, la alte forme de
pregătire profesională, în timpul şi din cauza
practicii profesionale;
i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii
potrivit legii.
(2) Repunerea în plată după suspendarea în
condiţiile alin. (1) lit. (a) se face la cererea
beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 zile
calendaristice de la data suspendării.
(3) Repunerea în plată după suspendarea în
condiţiile alin. (1) lit. b) - i) se face la cererea
beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile
calendaristice de la data încetării situaţiei care a
condus la suspendare.
(4) Indemnizaţia de şomaj, se repune în plată cu
data de întâi a lunii următoare înregistrării
cererii.

contract individual de muncă pe perioadă
determinată mai mică de 12 luni;
d) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică
de 3 luni, la cererea persoanei;
e) pe perioada în care este arestat preventiv sau
pentru executarea unei pedepse privative de
libertate de până la 12 luni;
f)  la data pensionării pentru invaliditate;
g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei
de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea
copilului până la împlinirea vîrstei de 2 ani,
respectiv  3 ani în cazul copilului cu handicap;
h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă
mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în
perioada cursurilor de calificare, recalificare,
perfecţionare sau, după caz, la alte forme de
pregătire profesională, în timpul şi din cauza
practicii profesionale;
i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii
potrivit legii.
(2) Repunerea în plată după suspendarea în
condiţiile alin.(1) lit.a) se face de la data depunerii
cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 zile
calendaristice de la data suspendării.
(3) Repunerea în plată după suspendarea în
condiţiile alin. (1) lit. b) - i) se face de la data
depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de
30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei
care a condus la suspendare.
(4) Perioada de suspendare prevăzută la art.45
alin.(1) lit.a) face parte din perioada de acordare a
indemnizaţiei de şomaj.

Pentru o corectă formulare.

Suspendarea intervine datorită
nerespectării obligaţiilor de către
beneficiari.
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Autor: deputat Gheorghe Suditu

15 __ Se propune introducerea la art.46, a unui text nou,
ca lit.l), cu următorul cuprins:
�l) la expirarea termenelor prevăzute la art.39.�

Autor: deputat Ioan Andrei

Încetarea plăţii intervine la momentul
expirării termenelor pentru care a
fost acordată.

16 Art.50. - (1) În situaţiile prevăzute la art.49,
angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz,
conform prevederilor Codului Muncii sau ale
contractului colectiv de muncă, salariaţilor ce
urmează a fi disponibilizaţi.
(2) În perioada preavizului prevăzut la alin.(1),
salariaţii vor participa la serviciile de
preconcediere realizate de către agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă sau de alţi furnizori de
servicii de ocupare din sectorul public sau privat,
acreditaţi, selectaţi de către acestea, în condiţiile
legii.
(3) În vederea realizării serviciilor de
preconcediere, angajatorii, prevăzuţi la art.49,
sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă cu 30 de zile înaintea
acordării preavizelor prevăzute de lege.

Se propune înlocuirea, la alin.(1) şi alin.(2), a
cuvintelor �salariaţilor�, respectiv �salariaţii�, cu
cuvintele �angajaţilor�, respectiv �angajaţii�.

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Pentru folosirea unor termeni
consacraţi.

17 Art.62. - Medierea muncii se poate realiza şi
contra-cost de către furnizori de servicii
specializate, din sectorul public sau privat,
acreditaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.62. - Medierea muncii se poate realiza şi
contra-cost de către furnizori de servicii
specializate, din sectorul public sau privat,
acreditaţi conform legii.�

Acreditarea nu se face numai de către
Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale.
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Autor: deputat Smaranda Dobrescu

18 Art.63, alin.(3)
(3) Formarea profesională a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă se face ţinând seama
de cerinţele de moment şi perspectivă ale pieţei
muncii şi în concordanţă cu dorinţele şi
aptitudinile individuale ale persoanelor
respective.

Se propune înlocuirea cuvântului �dorinţele� cu
cuvântul �opţiunile�.

Autor: deputat Pavel Todoran

Pentru o mai bună exprimare.

19 Art.64, alin.(2)
(2) Programele de formare profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă se
organizează în mod distinct pe niveluri de
pregătire şi specialităţi, precum şi pe categorii şi
grupuri de persoane.

Se propune înlocuirea cuvântului �specialităţi� cu
cuvântul �specializări�.

Autor: deputat Pavel Todoran

Pentru o mai bună exprimare.

20 Art.66. - (1) Serviciile de formare profesională se
asigură gratuit pentru persoanele prevăzute la
art.16 lit. a), b) şi d).
(2) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie
de şomaj sunt obligate să participe la programele
de formare profesională oferite şi organizate de
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
(3) Persoanele care nu şi-au găsit un loc de
muncă după absolvirea unei instituţii de
învăţământ ori după satisfacerea stagiului militar,
beneficiază,  la cerere, de servicii de formare
profesională după 90 de zile de la data absolvirii,
respectiv de la data încheierii stagiului militar.
(4) Prin servicii de formare profesională se
înţelege totalitatea drepturilor de care beneficiază

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.66. - (1) Serviciile de formare profesională se
asigură gratuit pentru persoanele prevăzute la art.16
lit. a), b) şi d).
(2) Prin servicii de formare profesională se înţelege
totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele
prevăzute la alin.(1), pe durata participării la o
formă de pregătire profesională.
(3) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de
şomaj sunt obligate să participe la programele de
formare profesională oferite şi organizate de
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
(4) Persoanele care nu şi-au găsit un loc de muncă
după absolvirea unei instituţii de învăţământ ori

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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persoanele prevăzute la alin.(1), pe durata
participării la o formă de pregătire profesională.
(5)  Persoanele prevăzute la alin.(1) pot beneficia
de servicii de formare profesională gratuite o
singură dată pentru fiecare perioadă în care se
află în căutarea unui loc de muncă.

după satisfacerea stagiului militar, beneficiază,  la
cerere, de servicii de formare profesională după 90
de zile de la data absolvirii, respectiv de la data
încheierii stagiului militar.
(5)  Persoanele prevăzute la alin.(1) pot beneficia de
servicii de formare profesională gratuite o singură
dată pentru fiecare perioadă în care se află în
căutarea unui loc de muncă.�

Autor: deputat Paula Ivănescu

21 Art.71, alin.(3)
(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă,
gratuit, o singură dată, persoanelor care
beneficiază de indemnizaţii de şomaj în
condiţiile  prezentei legi.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă,
gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în
care persoanele beneficiază de indemnizaţii de
şomaj în condiţiile  prezentei legi.�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Deschidere pentru toate situaţiile în
care se beneficiază de indemnizaţie
de şomaj.

22 Art.72. - Persoanele care, în perioada prevăzută
de lege, în care primesc indemnizaţia de şomaj,
se angajează potrivit legii, pentru program
normal de lucru beneficiază, din momentul
angajării, până la sfârşitul perioadei pentru care
erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de
şomaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată
din bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantum
de 30 % din indemnizaţia de şomaj  primită în
luna anterioară încadrării.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.72. - Persoanele care primesc indemnizaţia de
şomaj în perioada prevăzută de lege şi care se
angajează potrivit legii pentru program normal de
lucru, beneficiază din momentul angajării până la
sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să
primească indemnizaţie de şomaj, de o sumă lunară,
neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, în cuantum de 30% din indemnizaţia
de şomaj primită în luna anterioară încadrării.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru o corectă exprimare.
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23 Art.73, alin.(1)
(1) Persoanele prevăzute la art.72 beneficiază de
această sumă şi în situaţia în care, în perioada
pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj,
le încetează contractul individual de muncă la
primul angajator şi se angajează la un alt
angajator.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Persoanele prevăzute la art.72 beneficiază de
această sumă şi în situaţia în care, în perioada
pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le
încetează raportul de muncă sau de serviciu la
primul angajator şi se încadrează la un alt
angajator.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru corelare cu prevederile
legislaţiei în domeniu.

24 Art.74. - Persoanele care, în perioada în care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj se
încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată
la o distanţă mai mare de 50 de km de localitatea
în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o
primă de încadrare, acordată din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul unui
câştig salarial mediu net pe economie, din luna
precedentă celei în care au fost încadrate,
publicat de Institutul Naţional de Statistică.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.74. - Persoanele care, în perioada în care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează,
potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă
mai mare de 50 de km de localitatea în care îşi au
domiciliul stabil, beneficiază de o primă de
încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două
salarii minime brute pe ţară în vigoare la data
acordării.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru utilizarea aceluiaşi indicator
salarial prevăzut în cuprinsul legii.

25 Art.75. - Persoanele care, în perioada în care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj se
încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi,
ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul
primesc o primă de instalare, acordată din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând
dublul câştigului salarial mediu net pe economie,

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.75. - Persoanele care, în perioada în care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează,
potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a
acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, primesc o
primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor
pentru şomaj egală cu nivelul a şapte salarii minime

În vederea stimulării mobilităţii
forţei de muncă.
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din luna precedentă celei în care au fost
încadrate, publicat de Institutul Naţional de
Statistică.

brute pe ţară în vigoare la data instalării.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

26 Art.76, alin.(1)
(1) Încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa
angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni
de la data încadrării în muncă, atrage după sine
obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate
drept prime prevăzute la art.74 şi 75, de către
angajat.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
din iniţiativa sau motive imputabile angajatului,
într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data
încadrării în muncă, atrage după sine obligaţia
restituirii integrale a sumelor acordate drept prime
prevăzute la art.74 şi 75, de către angajat.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru corelare cu legislaţia în
domeniu.

27 Art.80. - (1) Angajatorii  care încadrează cu
contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de
învăţământ, primesc, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare absolvent o sumă reprezentând
50% din câştigul salarial mediu net pe economie,
din luna anterioară stabilirii drepturilor, publicat
de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Angajatorii care încadrează cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată
absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap
primesc pentru o perioadă de 18 luni, pentru
fiecare absolvent, o sumă reprezentând 60% din
câştigul salarial mediu net pe economie, din luna
anterioară stabilirii drepturilor, publicat de
Institutul Naţional de Statistică.
(3) Sumele acordate angajatorilor pentru
încadrarea absolvenţilor se suportă din bugetul

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.80. - (1) Angajatorii  care încadrează în muncă
pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii
de învăţământ, primesc, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare absolvent o sumă reprezentând un
salariu minim brut pe ţară în vigoare.
(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap primesc pentru o perioadă de 18 luni,
pentru fiecare absolvent, o sumă reprezentând 1,5
salariu minim brut pe ţară în vigoare.
(3) Sumele acordate angajatorilor pentru încadrarea
absolvenţilor se suportă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj prin agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru folosirea aceluiaşi indicator în
tot cuprinsul legii.
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asigurărilor pentru şomaj prin agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă.

28 Art.81. - Măsurile de stimulare prevăzute la
art.80 alin.(1) şi (2) nu se acordă pe perioadele în
care contractele individuale de muncă sunt
suspendate.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.81. - Măsurile de stimulare prevăzute la art.80
alin.(1) şi (2) nu se acordă pe perioadele în care
raporturile de muncă sau de serviciu sunt
suspendate.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Textul propus este acoperitor, având
în vedere şi situaţia funcţionarilor
publici.

29 Art.83. - (1) Angajatorii care încadrează
absolvenţi în condiţiile art.80 sunt obligati să
menţină contractul individual de muncă al
acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii.
(2) Angajatorii care desfac din iniţiativa lor
contractele individuale de muncă ale
absolvenţilor, anterior termenului de 3 ani
prevăzut la alin.(1) sunt obligaţi să restituie, în
totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de
muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent,
plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei
acordate de trezoreria statului pentru bugetul
asigurărilor  pentru şomaj.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în situaţia în
care desfacerea contractului individual de muncă
are loc din motive imputabile angajatului.
(4) Absolvenţii pot fi încadraţi  în condiţiile
art.80, o singură dată pentru fiecare formă de
învăţământ, în termen de 12 luni de la data
absolvirii studiilor.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.83. - (1) Angajatorii care încadrează absolvenţi
în condiţiile art.80 sunt obligati să menţină
raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel
puţin 3 ani de la data încheierii.
(2) Angajatorii care încetează din iniţiativa lor
raporturile de muncă sau de serviciu ale
absolvenţilor, anterior termenului de 3 ani prevăzut
la alin.(1) sunt obligaţi să restituie, în totalitate,
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele
încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda
aferentă, calculată la nivelul celei acordate de
trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor  pentru
şomaj.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în situaţia în
care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
are loc din iniţiativa sau din motive imputabile
angajatului.
(4) Absolvenţii pot fi încadraţi  în condiţiile art.80,
o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ,

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.

Pentru a completa toate situaţiile în
care raporturile de muncă sau de
serviciu pot înceta.
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în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

30 Art.85. - (1) Angajatorii care încadrează cu
contract individual de muncă, pe perioadă
nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 ani
sau şomeri întreţinători unici de familii, primesc
pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din aceste categorii, o sumă egală cu
50% din câştigul salarial mediu net pe economie,
din luna anterioară încadrării, publicat de
Institutul Naţional de Statistică, cu obligaţia
menţinerii contractului cel puţin 2 ani.
(2) De aceleaşi facilităţi beneficiază şi angajatorii
care au sub 100 de salariaţi şi încadrează cu
contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, persoane cu handicap, cu
obligaţia menţinerii contractului cel puţin 2 ani.
(3) Angajatorii care desfac din iniţiativa lor
contractele individuale de muncă ale persoanelor
prevăzute la alin.(1) şi (2) anterior termenului de
2 ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate,
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă,
sumele încasate pentru fiecare persoană plus
dobânzile aferente, calculate la nivelul celor
acordate de trezoreria statului pentru bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în situaţia în
care desfacerea contractului individual de muncă
are loc din motive imputabile angajatului.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă,
pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste
45 ani sau şomeri întreţinători unici de familii,
primesc pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare
persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală
cu un salariu minim brut pe ţară în vigoare, cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de
serviciu cel puţin 2 ani.
(2) De aceleaşi facilităţi beneficiază şi angajatorii
care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în muncă
pe durată nedeterminată, persoane cu handicap, cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de
serviciu cel puţin 2 ani.
(3) Angajatorii care încetează din iniţiativa lor
raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor
prevăzute la alin.(1) şi (2) anterior termenului de 2
ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor
pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate
pentru fiecare persoană plus dobânzile aferente,
calculate la nivelul celor acordate de trezoreria
statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în situaţia în
care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
are loc din iniţiativa sau din motive imputabile
angajatului.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.
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31 Art.86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de
muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de
întreprinderi mici şi mijlocii sau de unităţi
cooperatiste se pot acorda, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, credite în condiţii
avantajoase.
(2) Creditele se acordă, în baza unor proiecte de
fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de
muncă ce vor fi înfiinţate, pentru o perioadă de
cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada
de graţie de maximum 6 luni, şi respectiv 1 an
pentru asigurarea producţiei, cu o  dobândă de 50
% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca
Naţională a României.
(3) Beneficiarii de credite, acordate în condiţiile
prevăzute la alin.(2), trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să aibă cel mult 250 de salariaţi sau membri
cooperatori;
b) activitatea de bază să se realizeze în producţie,
servicii sau turism;
c) pe cel puţin 50% din locurile de muncă nou
create să fie încadrat personal provenind din
rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă;
d) personalul încadrat în condiţiile prevăzute la
lit.c) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;
e) locurile de muncă, avute în vedere la
acordarea de credite în condiţiile alin.(2), să nu
fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma
disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni
premergătoare încheierii contractului de
creditare.
(4) Şomerii care se obligă să înfiinţeze

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă
prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici
şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale
precum şi persoane fizice autorizate, se pot acorda,
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite în
condiţii avantajoase.
(2) Creditele se acordă, în baza unor proiecte de
fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de
muncă ce vor fi înfiinţate, pentru o perioadă de cel
mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de
graţie de maximum 6 luni, şi respectiv 1 an pentru
asigurarea producţiei, cu o  dobândă de 50% din
taxa oficială a scontului stabilită de Banca
Naţională a României.
(3) Beneficiarii de credite, acordate în condiţiile
prevăzute la alin.(2), trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să aibă cel mult 250 de angajaţi şi/sau membri
cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;
b) activitatea de bază să se realizeze în producţie,
servicii sau turism;
c) pe cel puţin 50% din locurile de muncă nou
create să fie încadrat personal provenind din rândul
şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă;
d) personalul încadrat în condiţiile prevăzute la
lit.c) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;
e) locurile de muncă, avute în vedere la acordarea
de credite în condiţiile alin.(2), să nu fie locurile de
muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor
de personal în ultimele 12 luni premergătoare
încheierii contractului de creditare.

Pentru a deschide şi mai mult
stimularea angajării.

Pentru cuprinderea tuturor
persoanelor care au raporturi de
muncă sau de serviciu şi respectarea
termenilor din lege.
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întreprinderi au prioritate la obţinerea creditelor,
cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(2) şi
(3).

(4) Şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi
mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii
familiale, precum şi persoane fizice autorizate, au
prioritate la obţinerea creditelor, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la alin.(2) şi (3).�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
Barbu

Ca urmare a modificărilor propuse în
raport.

32 Art.88, alin.(3)
(3) Pe perioada rambursării creditului,
angajatorul nu poate reduce numărul de posturi
existent în unitate la data acordării creditului.

Se propune reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) Pe perioada derulării contractului de creditare,
angajatorul nu poate reduce numărul de posturi
existent în unitate la data acordării creditului.�

Autor: deputat Gheorghe Suditu

Rambursarea se poate face anterior
expirării contractului de creditare.

33 Art. 93, alin.(1)
(1) Angajatorii care încadrează cu contract
individual de muncă persoane din rândul
şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o
perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării,
beneficiază de reducerea sumei reprezentând
contribuţia de 5 % datorată bugetului asigurărilor
pentru şomaj.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane
din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate
pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării,
beneficiază de reducerea sumei reprezentând
contribuţia de 5 % datorată bugetului asigurărilor
pentru şomaj.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.

34 Art.96. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, pe baza propunerilor Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate promova
noi măsuri pentru stimularea ocupării, pentru
anumite perioade sau zone geografice, care se
aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea
articolelor în continuare.

Autor: deputat Pavel Todoran

Legea prevede deja ca ANOFM
poate promova şi alte măsuri active
decât cele prezentate strict în lege.



18

35 Art.114. - Constituie contravenţie următoarele
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să constituie
infracţiune:
a) necomunicarea lunară a locurilor de muncă

vacante, prevăzute la art.10;
b) neutilizarea Clasificării Ocupaţiilor din

România , prevăzută la art.15;
c) nedepunerea lunară a declaraţiei prevăzută la

art.21;
d) neachitarea majorărilor de întârziere

prevăzute la art.31 alin.(2) în termen de 60 de
zile calendaristice de la constatare;

e) nerespectarea prevederilor art.41 alin.(2);
f) nerespectarea prevederilor art.49;
g) nerespectarea prevederilor art.101 alin.(2)

lit.e).

Se propune reformularea textului ca art.113, după
cum urmează:
�Art.113. - Constituie contravenţie următoarele
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune:
a) necomunicarea lunară a locurilor de muncă

vacante, prevăzute la art.10;
b) neutilizarea Clasificării Ocupaţiilor din

România , prevăzută la art.15;
c) nedepunerea lunară a declaraţiei prevăzută la

art.21;
d) neachitarea majorărilor de întârziere şi a

penalităţilor prevăzute la art.31 alin.(2) în
termen de 60 de zile calendaristice de la
constatare;

e) nerespectarea prevederilor art.41 alin.(2);
f) nerespectarea prevederilor art.50;
g) nerespectarea prevederilor art.100 alin.(2) lit.e);
h) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate

în scris de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor
sale prevăzute de lege.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Ca urmare a renumerotării.

Pentru claritatea textului.

Pentru o trimitere corectă.

Pentru disciplinarea angajatorilor.

36 Art.115. - Contravenţiile prevăzute la art. 114 se
sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit.a), b) şi f), cu amendă de

la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. c), d), e) şi g), cu

amendă de la 25.000.000 la 50.000.000 lei.

Se propune reformularea textului ca art.114 după
cum urmează:
�Art.114. - Contravenţiile prevăzute la art.113 se
sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit.a), b), f) şi h), cu amendă de

la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. c), d), e) şi g), cu amendă

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.
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de la 25.000.000 la 50.000.000 lei.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

37 Art.117. - Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor prevăzute la art.114 se realizează
de către organele de control ale Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale, Inspecţiei Muncii,
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi de către alte organe care, potrivit legii,
au dreptul să efectueze control.

Se propune reformularea textului ca art.116 după
cum urmează:
�Art.116. - Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor prevăzute la art.113 se realizează de
către organele de control ale Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale, Inspecţiei Muncii, Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de
către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să
efectueze control.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o trimitere corectă.

38 Art.121, alin.(1)
(1) Persoanele cărora  li s-a stabilit  şi pus în
plată dreptul la ajutor de şomaj înainte de
intrarea în vigoare a prezentei legi,  beneficiază
de acest drept, în cuantumul, pe durata şi în
condiţiile stabilite de Legea nr.1/1991 privind
protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor
profesională, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Se propune reformularea textului ca art.120, alin.(1)
după cum urmează:
�(1) Persoanele cărora  li s-a stabilit  şi pus în plată
dreptul la ajutor de şomaj, ajutor de integrare
profesională şi alocaţie de sprijin înainte de intrarea
în vigoare a prezentei legi,  beneficiază de acest
drept, în cuantumul, pe durata şi în condiţiile
stabilite de Legea nr.1/1991 privind protecţia
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Completarea unei norme tranzitorii.

39 Art.126. � Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, nu se mai plătesc alocaţii de
sprijin şi ajutoare de integrare profesională
stabilite sau puse în plată anterior acestei date.

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea
articolelor în continuare.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.
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40 Art.129. - Indemnizaţia de şomaj se recalculează
ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe
ţară.

Se propune reformularea textului ca art.127 după
cum urmează:
�Art.127. - Indemnizaţia de şomaj şi celelalte
drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculează
ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe
ţară.�

Autor: deputat Emil Crişan

Pentru a cuprinde întreg spectrul de
facilităţi acordate de prezenta lege.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3
1. Art.5, pct. IV, lit.a)

IV. Şomer este persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta curpinsă între 16 ani şi
vârsta, stabilită de lege, pentru
pensionare;

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
reformularea textului literei a) al art.5 pct.IV după
cum urmează:
�a) Are vârsta cuprinsă între 18 ani şi vârsta,
stabilită de lege, pentru pensionare; �

Argumente pentru susţinere:
Pentru a se pune de acord cu art.22,
alin.(1).
Argumente pentru respingere:
Vărstele prevăzute la art.5 pct.IV lit.a) şi
art.22 alin.(1) fac trimitere la situaţii
diferite.

2. Art.19, lit.a)
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe
bază de contract individual de muncă sau
exclusiv pe bază de convenţie civilă de
prestări servicii;

Domnii deputaţi Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
Barbu propun reformularea textului literei a) a
articolului 19 după cum urmează:
�lit.a) � persoanele care desfăşoară activităţi pe
bază de contract individual de muncă;�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care desfăşoară activităţi
exclusiv pe bază de convenţie civilă nu
trebuie să fie obligate să se asigure în
sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Argumente pentru respingere:
S-a acceptat forma iniţială deoarece
persoanele care desfăşoră activităţi exclusiv
pe bază de convenţie civilă de prestări
servicii trebuie să fie asigurate şi în sistemul
asigurărilor pentru şomaj.

3. Art.20  -  Se pot asigura în sistemul Domnii deputaţi Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
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asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile
prezentei legi, următoarele persoane :

a) asociat unic, asociaţi;
b) administratori care au încheiat

contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate să

desfăşoare activităţi
independente;

d) membri ai asociaţiei familiale;
e) cetăţeni români care lucrează

în străinătate, conform legii;
f) alte persoane care realizează

venituri şi care nu se regăsesc
în una din situaţiile prevăzute
la lit.a) � e).

Barbu propun introducerea la art.20, după lit.e), a
unui text nou ca lit.e�) după cum urmează:
�e�) desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de
convenţie civilă de prestări servicii;�

Argumente pentru susţinere:
Corelare cu modificarea propusă la art.19.
Trebuie lăsată libertatea opţiunii
asigurării acestei categorii de persoane.
Argumente pentru respingere:
Asigurarea persoanelor care desfăşoară
activităţi exclusiv pe bază de convenţie
civilă de prestări servicii este obligtorie.

4. Art.23, alin.(3)
(3) Bugetul asigurărilor pentru şomaj se
aprobă ca anexă la Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
reformularea textului alin.(3) al articolului 23
după cum urmează:
� alin.(3) � Bugetul asigurărilor pentru şomaj face
parte integrantă din Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat.�

Argumente pentru susţinere:
Bugetul asigurărilor pentru şomaj nu
reprezintă o anexă la bugetul asigurărilor
sociale de stat.
Argumente pentru respingere:
S-a adoptat o formulă asemănătoare cu cea
propusă.

5. Art. 26.(1) Angajatorii au
obligaţia de a plăti, lunar, o contribuţie la
bugetul asigurărilor  pentru  şomaj în cotă
de 5 % aplicată asupra fondului  total de
salarii brute lunare realizate de asiguraţii
prevăzuţi la art. 19.

Art. 27. Angajatorii au obligaţia
de a reţine şi a vira lunar contribuţia
individuală la bugetul asigurărilor pentru
şomaj în cotă de 1 % aplicată asupra

Domnul deputat Dumitru Buzatu propune
introducerea la toate cele trei articole a sintagmei
�în cotă de maximum� înainte de procentele de
5%, 1% şi 6%.

Argumente pentru susţinere:
Cotele stabilite prin lege trebuie să fie
văzute ca fiind maxime. O eventuală
modificare a acestora să nu poată fi făcută
decât în sensul micşorării lor.

Argumente pentru respingere:
Nivelul cotelor trebuie lăsat la latitudinea
legii anuale a bugetului asigurărilor sociale
de stat.
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salariului de bază lunar brut, pentru
asiguraţii prevăzuţi la art. 19 lit. a) � d),
sau, după caz, pentru asiguraţii prevăzuţi
la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute
lunare realizate.

Art. 28. Persoanele asigurate în
baza contractului de asigurare pentru
şomaj prevăzute la art. 20, au obligaţia de
a plăti lunar o contribuţie la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, în  cotă de 6 %
aplicată asupra venitului lunar declarat în
contractul de asigurare pentru şomaj.

6. Art. 29. În funcţie de necesarul de resurse
pentru acoperirea cheltuielilor bugetului
asigurărilor pentru şomaj, nivelul cotelor
contribuţiilor prevăzute la art. 26-28  se
poate modifica anual prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
eliminarea textului.

Argumente pentru susţinere:
Modificarea cotelor de contribuţie trebuie
făcută numai în sensul micşorării lor şi
aceasta nu poate fi efectuată decât prin lege
organică. Micşorarea costurilor cu forţa de
muncă este sensul normal pentru
încurajarea creerii de noi investiţii şi noi
locuri de muncă. Articolul 29 din proiect, de
fapt, prevede expres situaţia măririi cotelor
de contribuţie, inacceptabil în condiţiile
unei fiscalităţi atât de ridicate şi
împovărătoare pentru angajatori.

Argumente pentru respingere:
Menţinerea textului în forma prezentată este
necesară deoarece prin legea bugetului
cotele prevăzute la articolele 26, 27 şi 28
pot fi modificate.
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7. Art. 29. În funcţie de necesarul de resurse
pentru acoperirea cheltuielilor bugetului
asigurărilor pentru şomaj, nivelul cotelor
contribuţiilor prevăzute la art. 26-28, într-
un an,  se pot modifica prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.

Domnul deputat Gheorghe Barbu propune
completarea textului, la final, cu sintagma �dar
numai în sensul micşorării acestor cote�.

Argumente pentru susţinere:
Pentru a controla modificările cotelor
contribuţiei.
Argumente pentru respingere:
Nivelul cotelor trebuie lăsat la latitudinea
legii anule a bugetului asigurărilor sociale
de stat.

8. Art. 33 alin.(1) lit.c) şi alin.(2)
c) plăţile compensatorii acordate potrivit
legii;
(2) Nivelul cheltuielilor bugetului
asigurărilor pentru şomaj se
fundamentează de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale la propunerea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă în funcţie de indicatorii
sociali stabiliţi pe baza analizelor,
studiilor şi prognozelor privind evoluţiile
de pe piaţa muncii.

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
eliminarea textelor.

Argumente pentru susţinere:
Texte inutile, sunt reluate prevederile
articolului 23 alin.(2).
Argumente pentru respingere:
Textele sunt distincte, referindu-se la
problematici complementare.

9. Art. 35. lit.b)
b) prin cumularea perioadei de asigurare
premergătoare datei încetării activităţii
pentru  creşterea  copilului  până la
împlinirea vârstei de  2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu handicap, cu
perioada de asigurare realizată după
reluarea activităţii, dacă s-au încadrat în
muncă sau au încheiat contract de
asigurare pentru şomaj în termen de 60 de
zile de la data  încetării  concediului;

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
reformularea textului literei b) a articolului 35
după cum urmează:
�b) prin cumularea perioadei de asigurare
premergătoare datei încetării activităţii pentru
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap,
cu perioada concediului pentru creşterea
copilului;�

Argumente pentru susţinere:
Este obligatoriu să asigurăm condiţii
favorabile pentru creşterea natalităţii şi a
scăderii morbidităţii la copiii până în 3 ani.
Argumente pentru respingere:
Ar fi o excepţie foarte greu de susţinut în
condiţiile bugetului asigurărilor sociale
pentru şomaj.

10. Art. 35. Pentru persoanele
prevăzute la art.17 lit. g) � j) stagiul de
cotizare de minim 12 luni este  realizat,

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
reformularea textului literei c) a articolului 35
după cum urmează:

Argumente pentru susţinere:
Trebuie avută în vedere similitudinea cu
asigurările de sănătate şi cele sociale de
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după caz, astfel:
c) prin cumularea perioadei de

asigurare premergătoare datei încorporării
cu perioada de asigurare realizată  după
reluarea activităţii, dacă s-au încadrat  în
muncă sau au încheiat contract de
asigurare pentru şomaj în termen de 60 de
zile de la data încheierii stagiului militar;

�c) prin cumularea perioadei de asigurare
premergătoare datei încorporării cu perioada
stagiului militar, precum şi a perioadei de
asigurare realizată  după reluarea activităţii;�

stat referitoare la perioada satisfacerii
serviciului militar, având în vedere ca este
un serviciu obligatoriu faţă de stat.
Argumente pentru respingere:
Ar fi o excepţie foarte greu de susţinut în
condiţiile bugetului asigurărilor sociale
pentru şomaj.

11. Art.39. - (1) Indemnizaţia de şomaj se
acordă pe perioade stabilite diferenţiat, în
funcţie de stagiul de cotizare, după cum
urmează :
a) 6 luni pentru persoanele cu un stagiu
de cotizare de până la 5 ani dar nu mai
puţin de 1 an;
b) 9 luni pentru persoanele cu un stagiu
de  cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;
c) 12 luni pentru persoanele cu un stagiu
de cotizare mai mare de 10 ani;

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
introducerea, la literele a, b şi c ale articolului 39,
alin.(1) a altor perioade de acordare a
indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează:
�a) � 9 luni; b� 12 luni; c) � 15 luni�

Argumente pentru susţinere:
Pornind de la prevederile legislaţiei în
vigoare trebuie făcută diferenţierea în ce
priveşte perioada de acordare a
indemnizaţiei de şomaj, dar nu mai puţin de
9 luni.
Argumente pentru respingere:
Perioadele înscrise în textul legii sunt
acoperitoare pentru reintegrarea
profesională a beneficiarilor.

12. Art.40. - Cuantumul indemnizaţiei de
şomaj este o sumă fixă, neimpozabilă,
reprezentând 60% din salariul de bază
minim brut pe ţară, în vigoare la data
stabilirii acestuia.

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
reformularea textului articolului 40, după cum
urmează:
�Art.40 (1) � Cuantumul indemnizaţiei de şomaj
este o sumă fixă, neimpozabilă, reprezentând:
a) 60% din venitul mediu lunar pe ultimele 12

luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la
art.39 alin.(1) lit.a);

b) 70% din venitul mediu lunar pe ultimele 12
luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la
art.39 alin.(1) lit.b)

c) 75% din venitul mediu lunar pe ultimele 12
luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la

Argumente pentru susţinere:
Este normal şi etic ca la contribuţii
diferenţiate, aplicate ca procent asupra
salariului brut pentru angajat şi asupra
fondului de salarii pentru angajatori, cei
care se găsesc în situaţia de risc pe care o
reprezintă pierderea locurilor de muncă, să
fie protejaţi printr-un ajutor de şomaj
diferenţiat în acord cu contribuţia lor. S-a
făcut o departajare prin diferenţierea
perioadelor de plată a şomajului, dar este
insuficient, ţinând cont de faptul că altfel se
recalifică sau sunt agreaţi pentru o nouă



26

art.39 alin.(1) lit.c).
              (2) Indemnizaţia de şomaj nu poate
depăşi salariul mediu pe economie.�

angajare tinerii şi altfel cei care, din păcate,
depăşesc vârste precum 40 � 45 ani femeile,
45 � 55 ani bărbaţii.
Argumente pentru respingere:
Având în vedere că în ceea ce priveşte
contribuţia, nu se face distincţie pe astfel de
categorii s-a considerat discriminatorie o
astfel de prevedere.

13. Art. 48
(3) Drepturile  de  asigurări sociale de stat
ale persoanelor beneficiare de
indemnizaţie de şomaj se suportă din
bugetul asigurărilor sociale de stat.

Doamna deputat Paula Ivănescu propune
eliminarea textului

Argumente pentru susţinere:
Din moment ce se face plata contribuţiilor
pentru asigurări sociale de stat şi de
sănătate, este normal ca aceste bugete să
suporte drepturile persoanelor beneficiare
de indemnizaţie de şomaj. Prevederea este
inutilă.
Argumente pentru respingere:
Plata contribuţiilor beneficiarilor
indemnizaţiilor de şomaj trebuie să aibă un
temei legal.

14. Art.86. alin.(3) lit.c)   
c) pe cel puţin 50% din locurile de muncă
nou create să fie încadrat personal
provenind din rândul şomerilor
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă;

Domnul deputat Gheorghe Suditu propune
reformularea textului literei c) a articolului 86
alin.(3), după cum urmează:
�c) pe cel puţin 50% din locurile de muncă nou
create să fie încadrat personal provenind din
rândul şomerilor indemnizaţi�

Argumente pentru susţinere:
Trebuie subliniat faptul că acordarea de
credite se face numai dacă prin aceasta se
contribuie la micşorarea numărului
şomerilor indemnizaţi.
Argumente pentru respingere:
Ar fi o condiţie mult prea restrictivă şi
discriminatorie.

15. Art.96. - Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, pe baza propunerilor
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă poate promova noi
măsuri pentru stimularea ocupării, pentru

Domnul deputat Gheorghe Barbu propune
reformularea textului articolului 96, după cum
urmează:
�Art.96. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, pe baza propunerilor Agenţiei Naţionale

Argumente pentru susţinere:
Completarea sau modificarea unei legi nu se
poate face prin hotărâre de Guvern, ci
numai prin lege.
Argumente pentru respingere:
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anumite perioade sau zone geografice,
care se aprobă prin hotărâri ale
Guvernului.

pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate promova
noi măsuri pentru stimularea ocupării, pentru
anumite perioade sau zone geografice, care se
aprobă prin lege.�

S-a adoptat eliminarea articolului 96,
considerându-se că dispoziţiile legii sunt
suficient de acoperitoare pentru a da
posibilitatea executivului de a adopta
măsuri speciale pentru situaţii deosebite.
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