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R A P O R T 

asupra propunerii legislative 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 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  

nr. Plx 531/2017 din 4 decembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative 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.597/25.07.2017) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3459/11.07.2017) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/1203/07.02.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/587/18.12.2017) 

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

bărbaţi (nr.4c-17/28/05.02.2018) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1294/24.08.2017). 

 

Bucureşti, 19 februarie 2018 
Nr. 4c-7/ 1230 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul instituirii, începând cu 1 ianuarie 2018, a unei noi 

proceduri de acordare a indemnizaţiei de şomaj, care să degreveze atât 

şomerii, cât şi angajatorii de sarcina procurării şi eliberării de documente, 

transferând rolul activ în acest domeniu autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

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 13 februarie 

2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

• d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale 

• d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 

noiembrie 2017. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor, republicat. 

  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 
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- pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj este necesară identificarea 

şi certificarea stagiului minim de cotizare în vederea acordării acestui 

drept, precum şi stabilirea şi certificarea stagiilor de cotizare în funcţie de 

care se determină cuantumul indemnizaţiei şi perioada de acordare; 

- în aplicarea prevederilor art.108 din Constituţia României, potrivit 

cărora „hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”, Guvernul 

a adoptat Hotărârea Guvernului nr.174/2002 care reglementează punerea 

în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.76/2002. În acest act normativ sunt 

detaliate modalităţile de identificare, stabilire şi certificare a stagiilor de 

cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, aceste aspecte fiind 

caracteristice normelor de aplicare, nefiind necesară reglementarea lor la 

nivel de lege; 

- soluţia propusă, sub aspectul respectării Legii nr.24/2000 privind  

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, creează insecuritate, 

incoerenţă şi instabilitate legislativă. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

s-a statuat că, deşi normele de tehnică legislativă nu au valoare 

constituţională, respectarea lor concură la asigurarea unei legislaţii care 

respectă principiul securităţii juridice. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    

   

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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