
 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 
 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/505 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu adresa  

nr. PLx 390/2020 din 24 iunie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2020 

Nr. 4c-9/505 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.34 din Legea 

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

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 390/2020 din 24 iunie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru completarea art.34 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.34 din Legea nr.76/2002, astfel încât, pe durata reducerii şi/sau 
întreruperii temporare a activităţii, salariaţii care deţin calificări în 
profesiunile specifice activităţilor hoteliere şi de turism prevăzute la art.25 
din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, care nu mai desfăşoară activitate, să 
beneficieze de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii, potrivit art.52 şi 
53 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii.  

Totodată, în privinţa şomerilor care deţin calificări în profesiunile 
specifice activităţilor hoteliere şi de turism, ale căror raporturi de muncă 
au încetat din motive neimputabile lor, se instituie o excepţie de la 
prevederea cuprinsă la alin.(1) lit.a), în sensul ca stagiul de cotizare 
necesar pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj să fie de minimum 6 
luni în ultimele 12 luni premergătoare înregistrării cererii de şomaj, 
această indemnizaţie urmând a fi acordată pe o perioadă de 6 luni. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.473/13.05.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3500/08.05.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/358/29.06.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/382/9.07.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/323/17.03.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1097/07.06.2021). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 mai 2022  

a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, dl. Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 16 iunie 2020. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a proiectului de 
lege, pentru următoarele considerente: 

- este redundantă preluarea în Legea nr. 76/2002 a prevederilor 
art.52 şi 53 din Legea nr.53/2003, care se aplică tuturor angajaţilor ce se 
regăsesc în situaţia descrisă. Mai mult, ar institui paralelism legislativ, 
interzis de normele de tehnică legislativă. 

- reglementarea unor condiţii speciale de stabilire şi acordare a 
indemnizaţiei de şomaj pentru şomerii care deţin calificări în profesiile 
specifice din activităţile hoteliere şi de turism poate conduce la 
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intensificarea protecţiei sociale pasive în detrimentul principiului de bază al 
Legii nr. 76/2002, respectiv stimularea ocupării forţei de muncă. Prin 
stabilirea de condiţii mai avantajoase în cazul unor persoane care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj se poate crea precedentul ca şi alte 
categorii de persoane să solicite condiţii similare, cu implicaţii în 
majorarea cheltuielilor bugetare. 
 - atât Legea nr. 76/2002, cât şi legislaţia subsecventă, sprijină 
realizarea obiectivelor strategice în domeniul ocupării forţei de muncă, 
respectiv a ocupării sustenabile, de lungă durată. Astfel, toate măsurile de 
stimulare a ocupării vizează angajarea şomerilor pe perioadă 
nedeterminată, asigurându-le acestora continuitate pe piaţa muncii. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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