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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/666 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

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

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 591/2019 din data de 28 

octombrie 2019, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/666 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

 
În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 591/2019 din 28 octombrie 2019, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.76/2002, intervenţiile legislative vizând  

- completarea art.77 cu un nou alineat, respectiv alin.(2), potrivit 
căruia subvenţiile prevăzute de art.771 din lege se acordă, la solicitarea 
autorităţilor publice locale, angajatorilor care angajează şomeri cu vârsta 
de peste 45 de ani, cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată de minimum 24 de luni şi care investesc în formarea acestor 
angajaţi minimum 25% din valoarea contractului; 

- completarea art.85 cu un nou alineat, respectiv alin.(6), potrivit 
căruia companiile care au peste 50 de angajaţi şi încadrează în muncă, 
simultan, un şomer cu vârsta de până la 25 de ani şi un şomer cu vârsta 
de peste 45 de ani, primesc lunar, pe o perioada de 24 de luni, pentru 
fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 
2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel 
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puţin 24 de luni, simultan, a fiecărei persoane angajate din aceste 
categorii, astfel încât suma cumulată pe care o primesc să fie de 4.500 
lei/lună. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.656/01.08.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3720/16.07.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr. 4c-20/495/17.12.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/705/22.04.2020) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr. 5640/2020 și 

nr.10163/2021, poz.1). 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 decembrie 
2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale. 
 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 20 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 21 octombrie 2019. 

 
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 asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a 
proiectului de lege, întrucât nu se justifică adoptarea măsurilor propuse 
în contextul recentelor modificări aduse Legii nr.76/2002 prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 101/2021.  
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Acordarea măsurii de subvenţionare reglementată de art.771 din 
Legea nr. 76/2002, condiţionat de încadrarea doar a şomerilor de peste 45 
de ani, astfel cum se propune, limitează considerabil categoria persoanelor 
care pot fi ocupate temporar în condiţiile prevăzute de acest text de lege. 
Astfel, măsurile propuse prin iniţiativa legislativă prevăd un regim mai 
restrictiv decât prevederile aflate în vigoare. 
 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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