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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 27 mai 2013 

Nr. 27/282 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea  Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de 
muncă 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 133/2013 din 7 mai 2013, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei 

de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.104/01.03.2013) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/174/14.05.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/581/13.05.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/296/21.05.2013) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.365/22.03.2013). 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare,  

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

stimularea ocupării forţei de muncă, prin reintroducerea prevederile 

referitoare la subvenţiile acordate angajatorilor în vederea ocupării 

temporare a forţei de muncă din rândul şomerilor, prevederi care au fost 

abrogate prin Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 

restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât această propunere de completare, ce 

reglementează măsuri de subvenţionare a cheltuielilor cu forţa de muncă 

efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a 

forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţii locale, 

a fost deja adoptată de comisie ca amendament la proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru 

modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale – PLx 79/2013, raportul asupra proiectului fiind 

depus spre dezbatere şi adoptare de către plenul Camerei Deputaţilor. 

 

Propunerea legislativă 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 21 mai 2013  

a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Georgeta Bratu, Secretar de Stat 

în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 27 deputaţi, din 

totalul de 28 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de  voturi. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 

aprilie 2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

        
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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