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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/101 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 61/2020 din 

17 februarie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Cristian-Gabriel Seidler 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/101 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă 
 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 61/2020 din 17 februarie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr. 76/2002 în sensul acordării sumei de 2250 lei, pe o perioadă de 
maximum 3 ani de la angajare, diferenţiat pe gradul de handicap, pentru 
persoanele cu handicap care fac parte din categoriile vulnerabile definite în 
acord cu Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, angajate în unităţi protejate autorizate conform 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în 
întreprinderi sociale de inserţie autorizate conform Legii nr. 219/2015 
privind economia socială, cu modificările ulterioare. 

De asemenea, se propune instituirea posibilităţii de acordare de 
credite în condiţii avantajoase şi pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de 
unităţi protejate, întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de 
inserţie. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.946/15.11.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5555/29.10.2019) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/105/20.05.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/67/02.04.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/83/04.03.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi  
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.810/20.05.2020 și 

nr.5412/10.06.2021). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 21 septembrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  domnul Catălin Boboc, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 10 februarie 2021, în condițiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 

- majorarea cuantumurilor subvenţiilor prevăzute de Legea 
nr.76/2002, precum şi prelungirea perioadei de acordare, de la 18/12 luni 
la 36 de luni, ar genera o presiune financiară semnificativă asupra 
bugetului asigurărilor pentru şomaj, existând posibilitatea apariţiei unor 
dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea resurselor pentru finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor care se confruntă cu riscul de şomaj. 

- cu privire la extinderea categoriilor de beneficiari ai creditelor în 
condiţii avantajoase ce se pot acorda din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, reglementate de art.86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, şi la 
"unităţi protejate, întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de 
inserţie”, propunerea nu se justifică, întrucât unităţile protejate, 
întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie care se 
încadrează în categoriile de entităţi avute în vedere de art.86 alin. (1) din 
Legea nr. 76/2002, pot beneficia de credite în condiţii avantajoase ce se 
pot acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
 
 

 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian-Gabriel Seidler   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 


		2021-09-23T16:51:49+0300
	Vlădescu Lidia-Ana




