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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 3 mai 2010 

Nr. 27/628 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă 

 

  
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 666 din 15 decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.807/01.07.2009) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1366/14.07.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/694/11.02.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.317/1148/02.02.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2223/01.08.2009). 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

unor facilităţi fiscale şi subvenţii suplimentare faţă de cele acordate de 

legislaţia în vigoare, angajatorilor care menţin numărul de salariaţi la 

nivelul anului anterior, precum şi angajatorilor care înregistrează o 

creştere a numărului de salariaţi, astfel: 

− pentru angajatorii care menţin în activitate personalul la nivelul anului 

anterior se propune reducerea cu 50% a contribuţiilor datorate 

sistemului asigurărilor sociale de stat, al asigurărilor de sănătate şi de 

şomaj; 

− pentru angajatorii care angajează personal în locuri de muncă nou 

create recrutaţi din rândul şomerilor, persoanelor în vârstă de peste 50 

de ani, a unicilor întreţinători, precum şi a persoanelor cu handicap, se 

acordă subvenţii reprezentând 50% din cheltuielile cu salariile aferente 

salariului brut datorat acestora, precum şi scutirea de la plata 

contribuţiilor datorate asigurărilor sociale, de sănătate şi şomaj. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• măsurile propuse se regăsesc, parţial, în Ordonanţa de urgenţă 

nr.4/2010, care reglementează, atât pentru angajatori, cât şi pentru 

angajaţi, facilitatea de a nu plăti contribuţiile de asigurări sociale 

datorate potrivit legii, pe perioada de întrerupere temporară a activităţii, 

dar nu mai mult de 90 de zile.  

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, prevede, la capitolul “Stimularea 

angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor”, tipuri de măsuri 

cu acelaşi scop: subvenţionarea  locurilor de muncă; acordarea de 

credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de 

muncă; acordarea de facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă, 

pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, 

forţă de muncă din rândul şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiilor de cel 

puţin 3 luni, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau susţinători ai 

familiei monoparentale ori a persoanelor cu handicap. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 aprilie 

2010 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-l Dumitru Cornoiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

 d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Irina Avramescu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Ioana Hanganu-Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Victor Paul Dobre   Kerekes Károly  
         
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Emilia BREAZU 
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