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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 4 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/435 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

stimularea ocupării forţei de muncă

 

, trimisă Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură obişnuită  cu adresa nr. Plx.213/2018 din 

16 aprilie 2018, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 4 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/435 
  

R A P O R T 
asupra  propunerii legislative 

 

pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx.213/2018 din 16 aprilie 2018, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a propunerii legislative 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în sensul indexării anuale a indicatorului social de 
referinţă 

 
(ISR) cu 100% din rata inflaţiei, ca indicator ce reflectă creşterea anuală medie a preţurilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2018. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.6/03.01.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6051/18.12.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/309/25.09.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-

5/211/24.04.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1959/15.10.2018). 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru şi două abţineri. 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 

art.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii 

legislative în forma prezentată de iniţiator. 
În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament care, supus votului, a fost respins şi este redat în 

anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.   Articolul II. – Prezenta lege intră în 
vigoare începând cu data de 
01.01.2021 

 
1.Prin aprobarea propunerii 
legislative se  influențează 
semnificativ legea bugetului de 
stat pentru anul 2020. 
2.Nu se justifică, deoarece 
indicatorul social de 

 

referință se 
raportează la prestaţiile băneşti 
suportate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 
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