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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/503/10 decembrie 2001

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

În urma reexaminării proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, în
şedinţa din 5 decembrie 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
Text adoptat de comisie Motivare

0 1 2 3

1 Articolul 5, punctul IV, litera c)
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

Se propune reformularea textului lit.c) după cum
urmează:
�c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât indemnizaţia de şomaj ce i s-ar cuveni
potrivit prezentei legi;�

Fără această precizare deja se
introduce noţiunea de
indemnizaţie unică.

2 Articolul 5, punctul VII
VII. Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie
parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii
locului de muncă.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�VII. Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie
parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii
locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ şi a militarilor care au
efectuat stagiul militar şi care nu s-au putut încadra în
muncă.�

Ca urmare a modificărilor
propuse şi acceptate la art.16.
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3 Articolul 6, alineatul (1), litera g)
g) populaţia ieşită din şomaj prin ocupare şi prin
părăsirea pieţei muncii;

Se propune reformularea textului lit.g) după cum
urmează:
�g) populaţia ieşită din şomaj prin ocupare, precum  şi
prin părăsirea pieţei muncii;�

Pentru claritatea textului.

4 Art.11. � În vederea elaborării strategiilor şi politicilor şi
de adoptarea unor măsuri pe piaţa muncii, la nivel
naţional, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare
economice sau zone, Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale poate iniţia reglementări privind obligativitatea
angajatorilor de a comunica informaţiile necesare cu
privire la forţa de muncă.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.11. - În vederea elaborării strategiilor şi politicilor
precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe piaţa muncii,
la nivel naţional, pe domenii de activitate, ramuri,
sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale iniţiază reglementări privind
obligativitatea angajatorilor de a comunica informaţiile
necesare cu privire la forţa de muncă.�

Pentru un domeniu atât de
important registrul imperativ
este preferabil.

5 Articolul 16, litera b)
b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei
instituţii de învăţământ după satisfacerea stagiului
militar, după repatriere, ori după eliberarea din detenţie;

Se propune reformularea textului lit.b) după cum
urmează:
�b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei
instituţii de învăţământ  sau după satisfacerea stagiului
militar;�

Pentru claritate.

6 __ Se propune introducerea unui text nou, după litera e) a
articolului 16, după cum urmează:
�f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau
după eliberarea din detenţie;�

Pentru corelare cu modificările
propuse
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7 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  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;
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

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;
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  ce li s-ar cuveni potrivit
prezentei legi;
g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru
invaliditate, şi care, în cazul recuperării capacităţii de
muncă, 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;

Nu există cuvântul depensionare.
Şi chiar dacă am accepta o
licenţă lingvistică pentru
economie de cuvinte, Legea
nr.24/2000 este foarte precisă
când  stipulează subordonarea
esteticii lingvistice clarităţii
juridice.
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angajatorului;
j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre
judecătorescă 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.

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
judecătorescă 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) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în
situaţiile prevăzute la art. 16 lit.b), dacă îndeplinesc
următoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă
de minim 18 ani care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale;
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru  persoane
cu handicap sau sunt absolvenţi ai instituţiilor de
învăţământ în vârstă de 16 ani care, în cazuri justificate,
sunt lipsiţi de susţinători legali sau ai căror susţinători
legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta
obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor;
c) sunt persoane care înainte de efectuarea stagiului
militar nu au fost încadrate în muncă şi care într-o
perioadă de 30 de zile de la data lăsării la vatră nu s-au
putut încadra în muncă.�

8 Articolul 19, litera a)
a) persoanele care defăşoară activităţi pe bază de
contract de muncă sau exclusiv de convenţie civilă de
prestări de servicii.

Se propune reformularea textului lit.a) după cum
urmează:
�a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de
contract individual de muncă sau persoanele care
desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă
de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe

Pentru corelarea cu prevederea
referitoare la persoanele care
desfăşoară activităţi exclusiv pe
bază de convenţii civile de
prestări servicii din Legea
nr.19/2000 privind sistemul
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an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime
brute pe ţară.�

public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale.

9 Articolul 20, litera f)
f) alte persoane care realizează venituri şi care nu se
regăsesc în una din situaţiile prevăzute la lit.a) � e).

Se propune reformularea textului lit.f) după cum
urmează:
�f) alte persoane care realizează venituri din activităţi
desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una din
situaţiile prevăzute la lit.a) � e).�

În sistemul asigurărilor pentru
şomaj se pot asigura facultativ
numai acele persoane care
realizează venituri din activităţi
desfăşurate în baza unor legi şi
nu din oricare alte surse (chirii,
dividende, acţiuni etc).

10 Articolul 22, alin.(1)
Art.22. - (1) Persoanele prevăzute la art.20 care au
împlinit vârsta de 18 ani pot încheia contract de
asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei
de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau, după caz,
reşedinţa.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.22. - (1) Persoanele prevăzute la art.20 care au cel
puţin vârsta de 18 ani pot încheia contract de asigurare
pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
în raza căreia îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.�

Pentru înlăturarea eventualelor
neclarităţi privind vârsta de la
care o persoană poate încheia
contract de asigurare.

11 Articolul 33, alineatul (1), litera f)
f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru
persoanele în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la
art.16 lit.a), b) şi d);

Se propune reformularea textului lit.f) după cum
urmează:
�f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru
persoanele în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la
art.16 lit.a), b) , d)  şi f).�

Pentru corelare cu modificările
propuse la articolul 16.

12 Art.34. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 beneficiază de
indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au un stagiu de cotizare de minim 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

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 minim 12 luni în ultimele
24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi
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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 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.

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 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, faliment, închidere operaţională,
dizolvare, lichidare sau nu şi-a achitat contribuţiile
datorită unor situaţii de forţă majoră.
(3) Şomerii prevăzuţi la art.17 alin. (2) beneficiază de
indemnizaţii de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă în raza cărora îşi au domiciliul;
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.�

Pentru a fi cuprinse şi alte
situaţii, de aceeaşi natură
prevăzute în legislaţia în vigoare.

S-a considerat necesară
introducerea în lege a unei astfel
de prevederi pentru protejarea
acestor categorii.

13 Articolul 35, preambul
Art.35. - Pentru persoanele prevăzute la art.17 lit.g) � j),
stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat,
după caz, astfel:

Se propune reformularea preambulului art.35 după cum
urmează:
�Art.35. - Pentru persoanele prevăzute la art.17 alin.(1)
lit.g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este
realizat, după caz, astfel:�

Pentru corelare cu modificările
propuse la articolul 17.
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14 Articolul 38, alineatul (1)
Art.38. - (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;
k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza
convenţie civile.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.38. - (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;
k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza
convenţie civile;
l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzute la art.17
alin. (2) lit.a);
m) absolvirii pentru cazurile prevăzute la art.17 alin.(2)
lit.b);
n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzute la art.17
alin. (2) lit.c).�

Ca urmare a modificărilor
propuse la articolul 17.
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15 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 ;
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.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.39. - (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor
prevăzuţi la art.17 alin.(1) 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) Cuantumul  indemnizaţiei de şomaj prevăzută la
alin.(1) este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară,
reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe
ţară, în vigoare la data stabilirii acestuia.�

Pentru a se realiza o mai bună
susţinere materială a şomerilor.

16 Art.40. - Cuatumul 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.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.40. - (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor
prevăzuţi la art.17 alin.(2) pe o perioadă de 6 luni şi este
o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum
reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară,
în vigoare la data stabilirii acesteia.
(2) Indemnizaţia de şomaj prevăzută la alin. (1) se
acordă şomerilor prevăzuţi la art.17 alin.(2) lit.a) şi
lit.b), o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ
absolvită.�

S-a considerat necesară
introducerea în lege a unei astfel
de prevederi pentru protejarea
acestor categorii de persoane.
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17 Art.42. - Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj
persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un
loc de muncă conform pregătirii  sau nivelului studiilor,
situat la o distanţă de cel mult 50 de km de localitatea de
domiciliu sau refuză participarea la servicii pentru
stimularea ocupării sau de formare profesională oferite
de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.42. - (1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj
persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un
loc de muncă conform pregătirii  sau nivelului studiilor,
situat la o distanţă de cel mult 50 de km de localitatea de
domiciliu sau refuză participarea la servicii pentru
stimularea ocupării sau de formare profesională oferite
de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
(2) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii
care la data solicitării dreptului urmează o formă de
învăţământ.�

Pentru evitarea situaţiilor de
nerespectare a prevederilor
legale.

18 Articolul 43, alineatul (1)
Art.43. - (1) Indemnizaţia de şomaj se plăteşte lunar în
cuantumul prevăzut la art. 40.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.43. - (1) Indemnizaţia de şomaj se plăteşte lunar în
cuantumul prevăzut la art.39 alin.(2), respectiv art.40
alin.(1).�

Pentru corelare cu modificările
propuse la art.40.

19 Art.44. - Drepturile băneşti prevăzute la art.43 fac
obiectul executării silite pentru debite provenite din
plata necuvenită a acestora, precum şi pentru cazurile
prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte
dispoziţii legale speciale.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.44. � Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj
acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:
a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o
perioadă mai mare de 12 luni;
b) la data când realizează, din activităţi autorizate
potrivit legii, venituri lunare mai mari decât
indemnizaţia de şomaj;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de
funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente
sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă
realizează venituri lunare mai mari decât indemnizaţia

Pentru ordonarea logică a
articolelor şi corelare cu
modificările propuse în
prezentul raport.
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de şomaj; 
d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform
pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă,
situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de
domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii
pentru stimularea ocupării şi de formare profesională
sau la data întreruperii acestora din motive imputabile
persoanei;
f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate
depăşeşte 12 luni;
g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru
limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate
sau la data când pensia de invaliditate devine
nerevizuibilă;
h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o
perioadă mai mare de 3 luni;
i) la data începerii executării unei pedepse privative de
libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
j) în cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevăzute la art.45 alin.(2) şi
(3);
l) la expirarea termenelor prevăzute la art.39 alin.(1),
respectiv la art. 40 alin.(1);
m) la data admiterii într-o formă de învăţământ.�

20 Art.46. � Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj
acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:
a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o
perioadă mai mare de 12 luni;
b) la data când realizează, din activităţi autorizate
potrivit legii, venituri lunare mai mari decât
indemnizaţia de şomaj;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.46. - Drepturile băneşti prevăzute la art.43 fac
obiectul executării silite pentru debite provenite din
plata necuvenită a acestora, precum şi pentru cazurile
prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte
dispoziţii legale speciale.�

Pentru ordonarea logică a
articolelor.
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funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente
sau a certificatului de înmatriculare, conform legii;
d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform
pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă,
situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de
domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii
pentru stimularea ocupării şi de formare profesională
sau la data întreruperii acestora din motive imputabile
persoanei;
f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate
depăşeşte 12 luni;
g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru
limită de vârstă, pentru pensie anticipată sau la data când
pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o
perioadă mai mare de 3 luni;
i) la data începerii executării unei pedepse privative de
libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
j) în cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevăzute la art.45 alin.(2) şi
(3);
l) la expirarea termenelor prevăzute la art.39.�

21 Articolul 61, alineatul (3)
(3) De servicii de mediere gratuită beneficiază la cerere,
şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. b)-d).

Se propune reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) De servicii de mediere gratuită beneficiază la
cerere, şi persoanele prevăzute la art.16 lit. c), d) şi f).�

Pentru corelare cu modificările
propuse în raport.
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22 Art.62. - Medierea muncii se poate realiza şi contra-cost
de către furnizorii 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 furnizorii de servicii specializate, din
sectorul public şi privat, acreditaţi de Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă.�

Pentru concordanţă cu art.55
alin.(2).

23 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 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.

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), d) şi f).
(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 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.�

S-a eliminat textul alin.(4) ca
fiind inutil.
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24 Articolul 78, alineatul (2), litera b)
b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la
domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, organizate de autorităţi publice
locale, organizaţiile neguvernamentale şi alte organisme.

Se propune reformularea textului lit.b) după cum
urmează:
�b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la
domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile
publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte
organisme, în condiţiile legii.�

Este greşită optica de
considerare a acestor servicii ca
muncă necalificată şi
nesupravegheată. Este o muncă
de foarte mare răspundere.

25 Articolul 80, alineatele (1) şi (2)
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 salarii
minime brute pe ţară în vigoare.

Se propune reformularea textelor alin.(1) şi (2) 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 lunară 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, pe o perioadă de 18 luni, pentru
fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 1,5 salarii
minime brute pe ţară în vigoare.�

Pentru a clarifica modalitatea de
acordare a sumelor plătite
angajatorilor care încadrează
absolvenţi.

26 Articolul 85, alineatul (1)
Art.85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de
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.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de
ani sau şomeri întreţinători unici de familii, primesc,
lunar,  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.�

S-a introdus termenul �lunar�
pentru calificarea modului în
care se va face plata sumei
prevăzute la acest articol.
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27 Articolul 86, alineatul (1)
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.

Se propune reformularea textului alin.(1) 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 activităţi independente desfăşurate de persoane fizice
autorizate, se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, credite în condiţii avantajoase.�

Pentru o exprimare mai corectă,
în sensul că �înfiinţarea şi
dezvoltarea� nu poate fi a unei
persoane fizice, ci a unei
activităţi independente
desfăşurate de persoane fizice
autorizate.

28 Art.90. - În cazul în care angajatorul solicită un nou
credit, acesta i se poate acorda cu condiţia achitării
integrale a creditului anterior.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.90. - Angajatorul poate solicita un nou credit dacă a
achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile
aferente.�

Pentru corelare cu prevederile
art.86 alin.(2).

29 Articolul 93, alineatul (2)
(2) Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul
fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în
diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare
procent din ponderea personalului nou angajat în
condiţiile prevăzute la alin.(1) din totalul personalului
încadrat cu contract individual de muncă existent la 31
decembrie.

Se propune reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:
�(2) Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul
fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în
diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare
procent din ponderea personalului nou angajat în
condiţiile prevăzute la alin.(1) din numărul mediu
scriptic de personal încadrat cu contract individual de
muncă din anul respectiv.�

Întrucât totalul personalului
încadrat cu contract individual
de muncă existent la 31
decembrie poate fi  denaturat de
activităţile sezoniere care se
desfăşoară pe parcursul anului şi
care se încheie, de regulă, înainte
de 31 decembrie.

30 Articolul 99, litera g)
g) acreditează activitatea furnizorilor de servicii de
ocupare a forţei de muncă care îşi finanţează aceste
servicii din alte fonduri decât din bugetul asigurărilor
pentru şomaj;

Se propune eliminarea textului literei g). Acreditarea tuturor furnizorilor
de servicii de ocupare a forţei de
muncă este realizată de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.



15

0 1 2 3

31 Articolul 100, alineatul (2), litera b)
b) neutralitatea referitor la posibilele interese divergente
dintre angajatori şi forţa de muncă;

Se propune reformularea textului lit.b) după cum
urmează:
�b) neutralitatea în posibilele interese divergente dintre
angajatori şi forţa de muncă;�

Pentru acurateţea textului.

32 Art.111. - Încălcarea de către angajator a prevederilor
prezentei legi, constând în sustragerea de la obligaţia
privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru
şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.111. - Încălcarea de către angajator a obligaţiilor
prevăzute la art.26 alin.(1) şi art.27, constând în
sustragerea de la obligaţia privind plata contribuţiilor la
bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 1 an  sau
cu amendă.�

Trebuie specificat că pedeapsa
priveşte ambele contribuţii, atât
pentru claritate cât şi pentru a da
sens pedepsei de la art.112
pentru întârzierea depunerii
contribuţiei angajaţilor.

33 Art.115. - Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor
juridice.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.115. - Amenzile contravenţionale pot fi aplicate şi
persoanelor juridice.�

Pentru claritate. Răspunderea
penală priveşte întotdeauna o
persoană. Răspunderea solidară
se poate rezolva numai prin
proces civil.

34 Art.120. - (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.
(2) În aceleaşi condiţii beneficiază persoanele prevăzute
la alin.(1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte
de intrarea în vigoare a prezentei legi şi care au fost

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.120. - (1) Persoanele care solicită dreptul la ajutor
de şomaj, ajutor de integrare profesională sau 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.
(2) În aceleaşi condiţii beneficiază persoanele prevăzute
la alin.(1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte
de intrarea în vigoare a prezentei legi şi care au fost

În vederea cuprinderii şi a
categoriilor de persoane care au
solicitat dar nu li s-a stabilit şi
pus în plată drepturile prevăzute
de prezenta lege.
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repuse în plată după această dată.
(3) Plata ajutoarelor de şomaj acordate potrivit Legii
nr.1/1991 şi a sumelor acordate potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/1997 privind
măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor
de învăţământ, aprobată prin Legea nr.162/1997, aflate
în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

repuse în plată după această dată.�

35 Art.121. - Persoanele care solicită dreptul de ajutor de
şomaj în luna decembrie 2001, beneficiază de
indemnizaţie de şomaj stabilită în condiţiile prezentei
legi.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.121. - Plata ajutoarelor de şomaj acordate potrivit
Legii nr.1/1991 şi a sumelor acordate potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor
fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, aprobată prin
Legea nr.162/1997, aflate în derulare la data intrării în
vigoare a prezentei legi, se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.�

Pentru logica succesiunii
reglementărilor şi pentru
păstrarea numerotării articolelor

36 Art.124. - Persoanele disponibilizate în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror
contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca
urmare a concedierilor colective, cu modificările şi
completările ulterioare, după intrarea în vigoare a
prezentei legi, în cadrul unor etape prevăzute în
programe de restructurare aprobate sau contracte de
vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare
a prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie de şomaj în
condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.124. - Persoanele disponibilizate în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror
contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca
urmare a concedierilor colective, cu modificările şi
completările ulterioare, după intrarea în vigoare a
prezentei legi, în cadrul unor etape prevăzute în
programe de restructurare aprobate sau contracte de
vânzare-cumpărare încheiate ulterior intrării în vigoare a
prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie de şomaj în
condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Neretroactivitatea legilor este un
principiu constituţional şi o
regulă a statului de drept.
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37 Art.128. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2002.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.128. � Prezenta lege intră în vigoare la data de 1
martie 2002.�

Această decalare are în vedere
definitivarea legii.

38 Art.129. - Până la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza
propunerilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, va elabora norme metodologice de aplicare a
acesteia, precum şi criterii de acreditare a furnizorilor de
servicii prevăzute la art. 55 şi 56, care vor fi aprobate
prin hotărâri ale Guvernului.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.129. � În termen de 30 de zile de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în baza
propunerilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, va elabora norme metodologice de aplicare a
acesteia, precum şi criterii de acreditare a furnizorilor de
servicii prevăzute la art. 55 şi 56, care vor fi aprobate
prin hotărâri ale Guvernului.

Normele metodologice vor fi
elaborate după intrarea în
vigoare a legii.

39 Articolul 130, litera g)
g) prevederea referitoare la suportarea din fondul de
şomaj a indemnizaţiei şi a cheltuielilor de şcolarizare
stabilite conform alin. 4 al art. 6 din cuprinsul Legii
nr.78/1995 privind protecţia personalului şi a
patrimoniului din sectorul producţiei de apărare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.146 din 12 iulie 1995.

Se propune eliminarea textului literei g). Potrivit prevederilor art.3 al
O.U.G. nr.118/2001 pentru
modificarea art.6 din Legea
nr.78/1995 privind protecţia
personalului şi a patrimoniului
din sectorul producţiei de
apărare se abrogă începând cu
data de 1 ianuarie.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
Expert Sorina SZABO


