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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr.PLx 80 din 7 martie 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi 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.1434/3.12.2010) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.65/23.03.2011) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/145/22.03.2011) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/126/23.03.2011). 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 
raportării la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a modului de 
calcul şi de stabilire a cuantumului indemnizaţiei de şomaj şi calcularea 
acesteia în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la 
data stabilirii. 
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Totodată, se preconizează adoptarea unor măsuri cu caracter tranzitoriu, 
necesare pentru asigurarea plăţii indemnizaţei de şomaj în cuantumul prevăzut 
de lege la data constituirii dreptului pentru persoanele beneficiare ale unei 
asemenea indemnizaţii.
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat.  

 
În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente care, în urma 

votului, au fost respinse. Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa la 
prezentul raport. 

 
Proiectul de lege 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 5 aprilie 2011 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale: 

 d-l Ioan Nelu Botiş – Ministru  
 d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat 
 d-na Simona Bordeianu – director. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (9 voturi pentru 

şi 5 voturi împotrivă). 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat.  
 

 
 
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena ANGHEL 
 

 



Anexă 
 

 
Amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
Camera  

Decizională 
1  

1. La articolul 5, punctul IX se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“IX. Indicatorul social de referinta al 
asigurarilor pentru somaj si 
stimularii ocuparii fortei de munca, 
denumit în continuare indicator 
social de referinta, reprezinta 
unitatea exprimata în lei la nivelul 
careia se raporteaza prestatiile 
banesti suportate din bugetul 
asigurarilor pentru somaj, acordate 
atât în vederea asigurarii protectiei 
persoanelor în cadrul sistemului 
asigurarilor pentru somaj, cât si în 
vederea stimularii anumitor 
categorii de persoane pentru a se 
încadra în munca, precum si a 
angajatorilor pentru a încadra în 
munca persoane în cautarea unui 
loc de munca.” 
 
 
 
 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Indemnizaţia de şomaj trebuie 
raportată în continuare la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată pentru a asigura un nivel de 
trai decent pentru şomeri. 
 
Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia de şomaj nu mai poate 
fi raportată la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
întrucât o eventuală ridicare a 
nivelului acestuia conduce la 
dificultăţi imediate în asigurarea 
resurselor pentru finanţarea acestor 
indemnizaţii.  
 

Camera 
Deputaţilor 

2    Camera 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
Camera  

Decizională 
3. La articolul 39 alineatul (2), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"a) 75% din valoarea indicatorului 
social de referinta în vigoare la data 
stabilirii acestuia, pentru persoanele 
cu un stagiu de cotizare de cel putin 
un an;" 

Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

Argumente pentru susţinere: 
Indemnizaţia de şomaj trebuie 
raportată în continuare la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată pentru a asigura un nivel de 
trai decent pentru şomeri. 
 
Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia de şomaj nu mai poate 
fi raportată la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
întrucât o eventuală ridicare a 
nivelului acestuia conduce la 
dificultăţi imediate în asigurarea 
resurselor pentru finanţarea acestor 
indemnizaţii.  
 

Deputaţilor 

3  
4. La articolul 40, alineatul (1) 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
"Art.40. - (1) Indemnizatia de 
somaj se acorda somerilor prevazuti 
la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 
6 luni si este o suma fixa, lunara, al 
carei cuantum reprezinta 50% din 
valoarea indicatorului social de 
referinta, în vigoare la data 
stabilirii acesteia." 
 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Indemnizaţia de şomaj trebuie 
raportată în continuare la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată pentru a asigura un nivel de 
trai decent pentru şomeri. 
 
Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia de şomaj nu mai poate 
fi raportată la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
întrucât o eventuală ridicare a 
nivelului acestuia conduce la 
dificultăţi imediate în asigurarea 
resurselor pentru finanţarea acestor 
indemnizaţii.  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
Camera  

Decizională 
 

 
4 
 
 

 
5. La articolul 42, alineatul (1) 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
"Art.42. - (1) Nu beneficiaza de 
indemnizatie de somaj persoanele 
care, la data solicitarii dreptului, 
refuza un loc de munca potrivit 
pregatirii sau nivelului studiilor sau 
refuza participarea la servicii pentru 
stimularea ocuparii si de formare 
profesionala oferite de agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca." 
 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Se consideră necesară abrogarea 
textului din Ordonanţa de urgenţă şi 
păstrarea textului iniţial al Legii prin 
care se prevede o limitare la cel mult 
50 km faţă de localitatea de domiciliu 
pentru locul de muncă oferit. 
 
Argumente pentru respingere: 
Prevederea ca locul de muncă oferit 
sa fie la o distanţă de cel mult 50 km 
de localitatea de domiciliu nu este 
necesară, în scopul flexibilizării 
încadrării în muncă şi având în 
vedere faptul că agenţiile teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă au 
competenţă teritorială limitată, iar 
distanţele nu pot fi considerate 
exagerate în interiorul unui judeţ. 
 

Camera 
Deputaţilor 

5  
6. La articolul 44, litera d) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
"d) la data refuzului nejustificat de 
a se încadra într-un loc de munca 
conform pregatirii sau nivelului 
studiilor;" 
 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Se consideră necesară abrogarea 
textului din Ordonanţa de urgenţă şi 
păstrarea textului iniţial al Legii prin 
care se prevede o limitare la cel mult 
50 km faţă de localitatea de domiciliu 
pentru locul de muncă oferit. 
 
Argumente pentru respingere: 
Prevederea ca locul de muncă oferit 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
Camera  

Decizională 
sa fie la o distanţă de cel mult 50 km 
de localitatea de domiciliu nu este 
necesară, în scopul flexibilizării 
încadrării în muncă şi având în 
vedere faptul că agenţiile teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă au 
competenţă teritorială limitată, iar 
distanţele nu pot fi considerate 
exagerate în interiorul unui judeţ. 
 

6  
7. La articolul 731, alineatul (4) 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
"(4) Valoarea indicatorului social de 
referinta, avuta în vedere la calculul 
indemnizatiei de somaj la care 
persoanele prevazute la alin. (2) ar 
fi avut dreptul, în conditiile legii, 
daca nu s-ar fi angajat, este 
valoarea indicatorului social de 
referinta în vigoare la data 
angajarii." 
 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 
Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Indemnizaţia de şomaj trebuie 
raportată în continuare la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată pentru a asigura un nivel de 
trai decent pentru şomeri. 
 
Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia de şomaj nu mai poate 
fi raportată la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
întrucât o eventuală ridicare a 
nivelului acestuia conduce la 
dificultăţi imediate în asigurarea 
resurselor pentru finanţarea acestor 
indemnizaţii.  
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

7  
8. Articolul 127 se modifica si va 

 
Domnii deputaţi Adrian Solomon, 

 
Argumente pentru susţinere: 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
Camera  

Decizională 
avea urmatorul cuprins: Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, 

Dorel Covaci şi doamna deputat 
Aurelia Vasile propun abrogarea 
textului. 

"Art.127. - (1) Indemnizatia de 
somaj si celelalte drepturi stabilite 
prin prezenta lege, cu exceptia celor 
prevazute la art. 72-75 si 80, se 
reactualizeaza ori de câte ori se 
modifica valoarea indicatorului 
social de referinta. 
(2) Valoarea indicatorului social de 
referinta se poate modifica prin 
hotarâre a Guvernului, în functie de 
indicele de crestere a preturilor de 
consum prognozat an/an anterior." 
 

Indemnizaţia de şomaj trebuie 
raportată în continuare la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată pentru a asigura un nivel de 
trai decent pentru şomeri. 
 
Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia de şomaj nu mai poate 
fi raportată la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, 
întrucât o eventuală ridicare a 
nivelului acestuia conduce la 
dificultăţi imediate în asigurarea 
resurselor pentru finanţarea acestor 
indemnizaţii.  
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