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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 22 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/653 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea 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 453/2020 din 

27 iulie 2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 22 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/653 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 453/2020 din 27 iulie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.331 şi a alin.(2) al art.127 din Legea 
nr.76/2002, în sensul creşterii valorii indicatorului social de referinţă la suma de 1200 lei, precum şi reglementarea 
majorării anuale a acesteia, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe an din anul 
anterior. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 iulie 2020. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.549/9.06.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3960/25.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/425/18.08.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/416/18.08.2020) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1196/7.07.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţele online ale comisiei din 8 şi 15 septembrie 2020 au participat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
- dl Attila György – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
- dl Alin Ignat – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
- dna Victoria Stoiciu – coordonator programe, Fundația Friedrich Ebert România. 
 
La lucrările comisiei au participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere). 
 
Proiectul de lege 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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege  
cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea Legii 
nr.76 din 16 ianuarie 2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă 

 

 
 
 

Lege 
pentru modificarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de 

muncă 
 

 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.  
__ 

 
Articol unic. – Legea 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de 
muncă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.103 din 6 februarie 2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
Art.331. – Valoarea 
indicatorului social de 
referință este de 500 lei. 
 

 
1. Articolul 331 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
"Art.331. – Valoarea 
indicatorului social de 
referință este de 1200 lei.” 
 
 

 
1. Articolul 331 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
"Art.331. – (1) Valoarea 
indicatorului social de 
referință este de 500 lei. 
(2) Valoarea indicatorului 
social de referinţă creşte 
anual până la atingerea 
valorii de 1200 de lei, 
după cum urmează: 
a) la data de 1 ianuarie 
2021 - 780 lei; 
b) la data de 1 ianuarie 
2022 - 990 lei; 
c) la data de 1 ianuarie 
2023 – 1.200 lei.” 
 
Autori: deputaţi Adrian 
Dohotaru, Adrian Solomon şi 
Éva Andrea Csép 
 

 
Creșterea Indicatorului Social de 
Referință va avea drept rezultat 
o creștere proporțională a 
beneficiilor de asistență socială 
direct calculate în baza acestui 
indicator (indemnizațiile de 
șomaj, alocația pentru 
susținerea familiei, stimulentul 
de inserție pentru creșterea 
copilului, indemnizațiile acordate 
persoanelor cu handicap, 
ajutorul social pentru venitul 
minim garantat).  
Pentru estimarea impactului 
macroeconomic trebuie să ținem 
cont de modelul de consum al 
populației României în general și 
al celor care beneficiază de 
asistență socială în particular. 
Economia României în ultimii trei 
ani a cunoscut o relativă 
stabilizare a indicatorilor 
macroeconomici, ceea ce 
facilitează calculul impactului 
unui stimulent bugetar asupra 
economiei. La nivel de țară, 
înclinația marginală spre 
economisire (ÎME)  din ultimii 
trei ani a fost de 10,4%, 
înclinația marginală spre import 
(ÎMI)  a fost de 49,7%, iar cota 
marginală de taxare (CMT)  de 
7,7%. În 2019, valorile celor trei 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

indicatori au fost de 13% (ÎME), 
40,9% (ÎMI) și 8,7% (CMT). 
Acești indicatori structurali ar 
permite calculul unui 
multiplicator care să dea măsura 
impactului creșterii plăților de 
asistență socială asupra 
economiei, însă înainte de a face 
calculul vom avea câteva 
observații.  
În primul rând, vom sublinia un 
factor specific dar important în 
ecuație: faptul că multe familii 
beneficiare de asistență socială 
nu au un comportament de 
consum echivalent cu modelul 
care rezultă din analiza 
indicatorilor macroeconomici ai 
României, pentru că ponderea 
familiilor cu venituri mici în 
totalul beneficiarilor de asistență 
socială este mult mai mare 
decât media pe economie, iar 
aceste familii au o înclinație 
marginală spre economisire 
aproape nulă, veniturile 
suplimentare mergând aproape 
direct spre acoperirea nevoilor 
de consum. Pe de altă parte, 
ajutorul de șomaj, indemnizația 
pentru susținerea familiilor și 
venitul minim garantat, care 
sunt direcționate în principal 
către familiile cu venituri mici, 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

nu reprezintă împreună decât 
15% din plățile beneficiilor 
sociale calculate în baza ISR. 
Indemnizația pentru creșterea 
copilului, stimulentul de inserție 
pentru creșterea copilului și 
indemnizațiile de handicap nu 
sunt în mod direct dependente 
de nivelul veniturilor familiilor 
beneficiare. Totuși, luând în 
calcul faptul că rata sărăciei 
relative în România în anul 2018 
a fost de 23,5%, putem estima 
că ponderea plăților de beneficii 
de asistență socială către 
familiile sub nivelul pragului de 
sărăcie este de cel puțin 35% . 
Într-adevăr, pentru familiile sub 
nivelul pragului de sărăcie, 
veniturile suplimentare sunt 
direcționate spre acoperirea 
unor nevoi de bază, adică spre 
consum, rezultând o înclinație 
marginală spre economisire 
nulă. Spre exemplu, datele 
INSSE pentru categoria „șomeri” 
arată că în ultimii 3 ani 95,8% 
din veniturile suplimentare ale 
acestora s-au dus în cheltuieli, 
rezultând o înclinație marginală 
spre economisire de doar 4,2%. 
În același sens, este de așteptat 
ca beneficiarii de venit minim 
garantat să aibă o înclinație 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

marginală spre economisire 
apropiată de 0%. Este de 
asemenea adevărat că pentru 
categoriile sociale vulnerabile 
cea mai mare parte din consum 
este direcționată către produsele 
alimentare din agricultura locală 
și plata utilităților, reducând 
înclinația marginală spre import 
la acest nivel. Este imposibil de 
estimat cu exactitate care este 
ponderea produselor și 
serviciilor de import consumate 
de gospodăriile cu venituri mici, 
dar considerăm justificată 
asumpția conform că aceasta 
este mai mică decât media pe 
economie. De asemenea, 
structura consumului familiilor 
cu venituri mici, mai ales a celor 
din zonele rurale, sugerează că 
cota marginală de taxare pentru 
acestea este mai mică decât 
media pe economie, rezultând 
din ponderea mai mare a 
produselor alimentare în coșul 
de consum (care au TVA redus), 
dar mai ales ca urmare a 
achizițiilor în economia rurală 
nefiscalizată. 
Calculul multiplicatorului care să 
permită o estimare a impactului 
creșterii ISR asupra economiei 
trebuie așadar să țină cont de 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

particularitățile grupului 
beneficiar de plățile calculate în 
baza ISR înainte de a considera 
structura macroeconomică a 
României. Cu alte cuvinte, 
primul nivel de utilizare a 
resurselor – beneficiarii de plăți 
calculate în baza ISR – are un 
model de consum și economisire 
diferit de populația generală a 
României, aceasta din urmă fiind 
relevantă începând cu al doilea 
nivel de utilizare a resurselor. 
Considerând așadar 
particularitățile beneficiarilor de 
ajutoare sociale în primul nivel 
de consum și structura 
macroeconomică a României 
începând cu al doilea nivel de 
consum, judecând în baza 
indicatorilor din ultimii trei ani, 
putem estima că multiplicatorul 
care indică măsura în care 
creșterea veniturilor 
gospodăriilor datorată creșterii 
ISR vor stimula creșterea 
economică se situează în jurul 
valorii de 0,93, cu alte cuvinte 
este de așteptat ca creșterea 
beneficiilor sociale provenite din 
majorarea ISR să se reflecte 
aproape integral în creșterea 
economică. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art.127 alin.(2) 
 
 
 
(2) Valoarea indicatorului 
social de referinţă se poate 
modifica prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de 
indicele de creştere a 
preţurilor de consum 
prognozat an/an anterior. 

 
2. La articolul 127, 
alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Valoarea indicatorului 
social de referinţă se modifică 
anual prin hotărâre a 
Guvernului, până la data 
de 31 ianuarie a anului 
curent, în funcţie de indicele 
de creştere a preţurilor de 
consum prognozat pe an/an 
anterior.” 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
„(2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2024, valoarea 
indicatorului social de 
referinţă se modifică anual, 
prin legea bugetului de 
stat, în funcţie de indicele de 
creştere a preţurilor de 
consum prognozat pe an/an 
anterior.” 
 
Autori: deputaţi Adrian 
Dohotaru, Adrian Solomon şi 
Éva Andrea Csép 
 

 
Corelare cu modificările 
propuse anterior. 
 
Până în anul 2023, inclusiv, 
valoarea ISR este stabilită în 
cuantum fix, potrivit art.331 
alin.(2). 
Începând cu anul 2024, 
valoarea ISR se va modifica 
anual, prin legea bugetului de 
stat, corelativ cu majorarea 
altor prestaţii sociale care se 
acordă din bugetul de stat. 
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ANEXA NR.2 
 

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.  
1. Articolul 331 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
"Art.331. – Valoarea 
indicatorului social de referință 
este de 1200 lei.” 
 
 

 
Domnul deputat Cristian Seidler 
propune modificarea art.331 după 
cum urmează: 
"Art.331. – (1) Valoarea indicatorului 
social de referință este de 500 lei. 
(2) Valoarea indicatorului social de 
referinţă creşte anual până la 
atingerea valorii de 1200 de lei, după 
cum urmează: 
a) începând cu data de 1 ianuarie 
2021, valoarea indicatorului social de 
referinţă se modifică prin legea 
bugetului de stat, în funcţie de 
indicele de creştere a preţurilor de 
consum prognozat pe an/an anterior; 
b) la data de 1 ianuarie 2022 - 780 
lei; 
c) la data de 1 ianuarie 2023 - 990 
lei; 
d) la data de 1 ianuarie 2024 - 1.200 
lei.” 

 
1. Pentru a da posibilitatea 
executivului să aloce sumele 
necesare majorărilor anuale 
propuse, ţinând cont că în anul 
2020 cheltuieli importante ale 
bugetului de stat au fost alocate 
pentru combaterea efectelor 
pandemiei. 
 
2. Respins la vot. Persoanele cele 
mai afectate în acest an de 
efectele pandemiei au fost cele 
care provin din familii beneficiare 
de prestaţii sociale acordate din 
bugetul asigurărilor de şomaj, 
care se raportează la ISR. O 
creştere cu 280 de lei a valorii ISR 
reprezintă doar o creştere de 
0,37% din PIB. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
2. La articolul 127, alineatul 
(2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Valoarea indicatorului social 
de referinţă se modifică anual 
prin hotărâre a Guvernului, 
până la data de 31 ianuarie a 
anului curent, în funcţie de 
indicele de creştere a preţurilor 
de consum prognozat pe an/an 
anterior.” 
 

 
Domnul deputat Cristian Seidler 
propune modificarea alin.(2) al 
art.127 după cum urmează: 
„(2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2025, valoarea 
indicatorului social de referinţă se 
modifică anual, prin legea bugetului 
de stat, în funcţie de indicele de 
creştere a preţurilor de consum 
prognozat pe an/an anterior.” 
 

 
1. Corelare cu modificarea 
anterioară. 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 
deputaţilor 
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