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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL
Comisia pentru munca, fatnilie 

§i protectie sociala
Nr. XXVII/175/30.06.2020

RAPORT
la

Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 

privind sistemul asigurdrilor pentru ^omaj stimularea ocupdrii forpei de

munca

(L375/2020)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie $i 
protec5:ie sociala, prin adresa nr. L375/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 5! elaborarii raportului, asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 
privind sistemul asigurdrilor pentru ^omaj ^i stimularea ocupdrii forpei de 
munca, inijiata de Gsep Eva-Andrea - deputat UDMR; Dohotaru Adrian-Octavian 
- deputat Independent; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Ponta Victor-Viorel - 
deputat Independent; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Solomon Adrian - 
deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art.33i si 
art. 127 alin.(2) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul cresterii valorii indicatorului social de referinta de la 500 de 
lei la 1200 lei, precum si reglementarea obligativitatii modificarii anuale a 
acesteia, prin hotarare a Guvernului, in funcfie de indicele prognozat al 
preturilor de consum.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 549/10.06.2020.
Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil cu nr. 

3960/04.06.2020.
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte §i minoritafi 
Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancara piafa de capital au transmis 
avize favorabile.

A

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, la dezbaterile asupra 
propunerii legislative, a participat domnul Alin Ignat, secretar de stat m 
Ministerul Muncii $i Protecfiei Sociale.

In urma finalizarii dezbaterilor, m §edinS:a online din data de 30 iunie ax., 
membrii comisiei au hotarat, cu majoritatea votuhlor exprimate, intocmirea 
unui raport de admitere, avand in vedere, pe de-o parte, avizele favorabile 
primite, iar pe de alta parte faptul ca valoarea indicatorului social de referinfa nu 
a fost ajustata din 2008,

in consecinja, Comisia pentru munca, familie ^i protecfie sociala supiine 
spre dezbatere $1 adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere §i 
propunerea iegislativa

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea Iegislativa face parte 
din categoria legilor organice §\ urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(l} din Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 
alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima 
Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator OTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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