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RAPORT
asupra propunerii  legislative pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, trimisă cu adresa nr. 72 din 25 martie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi de la Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci, precum şi punctul de vedere al Guvernului.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus menţionate în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor constituţionale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, în sensul calculării contribuţiei individuale lunare de 1% la bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul salariului
minim brut pe ţară în vigoare la data aplicării prevederilor respective, indiferent de veniturile personale salariale realizate.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative pentru următoarele considerente:
1. Persoanele asigurate în sensul Legii nr.76/2002 care şi-au pierdut locul de muncă pot beneficia, în condiţiile legii, de indemnizaţia de şomaj în

sumă fixă, reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data stabilirii. Indemnizaţia nu este aceeaşi pentu toţi beneficiarii, fiind
diferenţiată după perioada de acordare în funcţie de stagiul de cotizare, respectiv 6, 9 sau 12 luni.

Pe lângă această formă de protecţie socială, şomerii pot beneficia şi de alte facilităţi cuprinse în măsurile active reglementate de Lege:
- o sumă lunară, neimpozabilă, în cuantum de 30% din indemnizaţia de şomaj, din momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care

erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţia de şomaj;



- o primă de încadrare echivalentă cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară, dacă locul de muncă se află la o distanţă mai mare de 50 de
Km de localitatea de domiciliu;

- o primă de instalare egală cu 7 salarii minime brute pe ţară, dacă îşi schimbă domiciliul ca urmare a încadrării în muncă;
Pe de altă parte, printre măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă se numără:
- subvenţionarea locurilor de muncă pe o perioadă de un an pentru absolvenţi şi persoane cu handicap;
- subvenţionarea locurilor de muncă încadrate cu şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau de şomeri întreţinători unici de familie;
- acordarea cu prioritate a creditelor în condiţii avantajoase şomerilor care înfiinţează întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste sau

asociaţii familiale.
Atât plata indemnizaţiei de şomaj cât şi finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă se suportă integral din bugetul asigurărilor

pentru şomaj, impunându-se menţinerea echilibrului între venituri şi cheltuieli. Stabilirea contribuţiei individuale a persoanelor asigurate la 1% din
salariul minim brut pe ţară ar crea un dezechilibru bugetar, reducând sursele de finanţare a măsurilor active prevăzute de Lege.

2.  Potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României, �nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare�. În acelaşi
sens, art. 10 alin (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu completările ulterioare, prevede că propunerile legislative care atrag micşorarea
veniturilor sau majorarea cheltuielilor în cursul execuţiei bugerare, trebuie să prevadă sursele de acoperire a golului de venituri sau sporului de cheltuieli.

La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: dl Laurenţiu Ungureanu �
director general, d-na Camelia Măgheruşan � director, d-na Cristina Stroe - expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 28.05.2002, Comisia propune respingerea acesteia cu 8 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi 1 abţinere.
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