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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/885 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. Plx 664/2018 din 31 

octombrie 2018, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/885 
 
 

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 temeiul 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 664/2018 din 31 
octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.76/2002, astfel încât, pentru şomerii care deţin 
calificări în profesiile specifice din activităţile hoteliere şi de turism, stagiul 
de cotizare să fie de 6 luni în domeniul calificării deţinute, din ultimele 12 
luni premergătoare datei înregistrării cererii. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.733/19.07.2018) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3677/03.07.2018) 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/856/18.12.2018) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/943/13.11.2018) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/592/14.11.2018) 



 

 
3

 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.594/4.12.2018) 

 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1558/20.08.2018). 
 
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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul 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). 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 29 octombrie 2018. 

 
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 propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a propunerii 
legislative, pentru următoarele considerente: 

- măsurile propuse contravin principiilor de bază ale Legii 
nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește 
cadrul legal în vederea acordării cu preponderenţă a măsurilor active de 
natură să stimuleze persoanele neocupate pentru a-şi căuta un loc de 
muncă. 

- reglementarea unor astfel de 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 
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 
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beneficiază de indemnizaţie de şomaj se poate creea precedentul ca şi alte 
categorii de persoane să solicite condiţii similare, cu implicaţii bugetare 
consistente, care nu pot fi susţinute. 

- 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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