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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaSă de capital 

Nr. XXII/307/03.06.2020 
AVIZ 

la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă 

Comisia pentru buget, finanxe, activitate bancară şi piaxă de capital, prin adresa 
1.331/2020 a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă, inixiată de Ilea Vasile - senator Independent; Mann 
Nicolae - senator Independent; Ţujuianu Adrian - senator Independent; Bălănescu Alexandru -
deputat Independent; Bănicioiu Nicolae - deputat Independent; Dobre Mircea-Titus - deputat 
Independent; Durbacă Eugen - deputat Independent; Havrici Emanuel-Iuliu - deputat 
Independent; Huncă Mihaela - deputat Independent; Marica Petru-Sorin - deputat 
Independent; Mocioalcă Ion - deputat Independent; Mohaci Mihai - deputat Independent; 
Nechifor Cătălin-Ioan - deputat Independent; Niţă Mihai - deputat Independent; Pau Radu -
Adrian - deputat Independent; Petrea Gabriel - deputat Independent; Petric Octavian - deputat 
Independent; Podaşcă Gabriela-Maria - deputat Independent; Ponta Victor-Viorel - deputat 
Independent; Popa Mihai Valentin - deputat Independent; Spânu Ion - deputat Independent; 
Stancu Florinel - deputat Independent; Văcaru Alin Vasile - deputat Independent; Vlăducă 

Oana-Silvia - deputat Independent 
În şedinţa din data de 03.06.2020, care s-a desfăşurat prin mijloace electronice, 

membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă şi au hotărât cu unanimitate de voturi să 
adopte un aviz favorabil cu un amendament admis. Amendamentul se regăseşte în anexa la 
prezentul aviz. 

Preşedinte, 

Senator ViorelArcaş 
Secre tar, 

Senator Romulus Bulacu 

Domnului senator Ion Rotaru 

Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi pro tecfie socială 

Redactat: A. Clapan/Avizat: Cons. coord. Mihaela Spiridon 
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Anexă la avizul nr. XXII /307/03.06.2020 

AMENDAMENT ADMIS 
la propunerea legislativă privind modificarea şfi completarea Legfifi nr.76/2002 privfind sfistemul asigurărilor pentru şomaj şfi 

stimularea ocupărifi fortei de muncă 

/331/20201

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendament Observatfii 

1. Art. I. 
Legea 76/2002 prfivfind sistemul 
asfigurărfilor pentru şomaj şfi 
stfimularea ocupărfifi forţefi de muncă, 

publicată fin Monfitorul Officfial al 
Româniefi, Partea I, nr. 103 din 6 
februarfie 2002, cu modificărfile şfi 

completărfile ulterfioare, se modfiffică 

şfi se completează după cum 
urmează: 

1. Prin derogare de la prevederile lit, a) 
alin. 1 al art. 34 din Legea 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, pentru şomerii care deţin 

calificări în profesiunile specifice 
activităţilor hoteliere şi de turism 
prevăzute la art. 25 din DUG nr. 
58/1998 privind organizarea şi 

desfăsurarea activitătii de turism în 
România, stagiul de cotizarea este de 
minimum 8 luni în ultimele 24 luni 
premergătoare înregistrării cererii de 
şomaj, pentru anul 2020 (minim 6 luni 
în anul 2019 + minim 2 luni în anul 
2020) şi anul 2021 ( minim 2 luni în 

Art. I. 
Legea 76/2002 prfivfind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţefi de muncă, 

publficată în Monitorul Official al 
Românfiei, Partea I, nr. 103 din 6 
februarfie 2002, cu modfificările şfi 

completările ulterioare, se modiffică 

şi se completează după cum 
urmează: 

Pe durata reducerfifi şi/sau a 
întreruperfifi temporare a activfităţfifi, 

salarfiatfii care detfin calificărfi în 
profesiunile specfiffice actfivfităţfilor 

hoteliere şfi de turism prevăzute la 
art. 25 din OUG nr. 58/1998 privind 
organizarea şfi desfăşurarea 

activfităţifi de turism în România, cu 
modfifficărfile şfi completărfile 

ulterfioare, care nu mafi desfăşoară 

actfivitate, beneficiază de o 
indemnfizaţfie, plătfită din fondul de 
salarifi, potrfivfit art. 52-53 din Legea 
nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
Cu modfificările şfi completărfile 

ulterfioare. In sfituaţia în care le-au 
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Amendament admis Cu unanimitate de 
voturi de Comisia pentru buget, finanţe, 

activitate ban cară şi piaţă de capital 

Asigurările sociale, parte a sistemului de 
securitate socială, sunt fundamentate pe 
principiul punerii în comun a riscurilor sau 
principiul solidarităţii sociale. Prin 
amendamentele formulate, am arătat că 

norma legală generală este cea prevăzută de 
Codul Muncii, având în vedere că în 
domeniul hotelier şi turism reducerea şi/sau 

întreruperea activităţii decurg din caracterul 
intermitent generat de succesiunea 
anotimpurilor. In situaţia în care le-au 
încetat raporturile de muncă din motive 
neimputabile lor, persoanele angajate în 
activităţile hoteliere şi turism este necesar 
să îşi poată exercita dreptul de indemnizaţie 
de şomaj. 

jn cazul Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, riscul social este 
identificat de prevederile art. 2 raportat la 
art. 18 - 20 din legea amintită, care 
reglementează şomajul ca risc asigurat. 



anul 2020 + minim 61uni în and 2021). încetat raporturile de muncă din 
motive neimputabile lor, pentru 
şomerii care deţin calificări în 
profesiunile specifice activităţilor 

hoteliere şi de turism prevăzute la art. 
25 din OUG nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de turism în România, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin 
excepţie de la prevederile aim . 1 lit. 
a) ale art. 34 din Legea 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, stagiul de cotizare necesar 
pentru a beneficia de indemnizaţia 

de şomaj este de minimum 6 luni în 
ultimele 12 luni premergătoare 

înregistrării cererii de şomaj. 

Prin excepţie de la prevederile aim . 
1 lit, a) ale art. 39 din Legea 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, 

pentru şomerii care deţin calificări 

în profesiunile specifice activităţilor 

hoteliere şi de turism prevăzute la 
art. 25 din OUG nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, indemnizaţia de şomaj se 
acordă 6 luni, pentru un stagiu de 
cotizare de cel puţin 61uni. 

Autor: Dinu Ramona Nicoleta 
Senator USR 
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Astfel, sunt îndreptăţiţi să ceară şomaj, pe 
lângă alte condiţii impuse de lege doar 
acele persoane care an un stagiu de 
cotizare de minimum 12 luni in ultimele 
24 de luni premergătoare datei 
înregistrării cererii. În actuala 
reglementare, acest tratament legal actual 
este discriminatoriu în raport cu alte 
persoane care şi deşi cotizează nu 
îndeplinesc în fiecare an condiţia pentru 
a primi această indemnizaţie. Altfel spus, 
persoanele care au contracte individuale de 
muncă pe perioade limitate de timp, ca 
urmare a specificului desfăşurării unor 
activităţi, nu vor putea beneficia în fiecare 
an de indemnizaţia de şomaj, deoarece, 
in mod obiectiv, nu au cum acumula 
stagiul minim cerut de lege. 
Caracterul sezonier al unei activităţi 

presupune o perioadă care se repetă de la an 
la an in care anumite activităţi se impun a fi 
realizate pe durate relativ fixe in funcţie de 
anotimp (de sezon) sau/şi de obiceiuri 
colective de viaţă. Discontinuitatea munch 
celor care lucrează in meseriile din 
activitatea hotelieră şi de turism reprezintă 

un dezavantaj in plan individual şi un mare 
risc de a trăi la nivelul pragului de sărăcie 

pentru acele persoane care rămân fidele 
ocupării in aceste meserii. Realizarea de 
venituri pe un număr limitat de luni şi 

neacordarea unei protecţii sociale în 
consecintă, reprezintă un motiv pentru care 
aceste persoane vor face căutări pentru a-şi 

schimba opţiunile de carieră şi a se orienta 
către domenii care oferă condiţiile unei 



angajări Cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată. 

Deprofesionalizarea şi o slabă calitatea a 
serviciilor oferite în domeniul turismului 
devine mai mult decât o certitudine jar 
beneficiarii acestor servicij, atât români cât 
şi cetăţeni străini, vor ocoli tot mat mult ţara 

noastră şj se vor îndrepta către alte 
destinaţit. Impactul financiar negativ asupra 
bugetulut de stat va fi evident. În acelaşi 

timp, persoanele cu contracte individuale de 
muncă pe perioade ]tmitate nu pot fi
decăzute din dreptul constitunona] la 
tndemnizaxia de şomaj. Manifestare a 
principiului constitujional at egalităţii în 
drepturi, egalitatea, ca principiu al dreptulut 
securităjij sociale, guvernează şi materia 
tuturor formelor de asigurări sociale, 
inclusivi cele de şomaj, garantând tuturor 
participanjtlor la sistemul publtc, 
contribuabili şi beneficiari, tin tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce priveşte 

drepturile şi obligaj:tile prevăzute de lege 
(art. 4 din Legea fir. 76/2002). Rezultă deci, 
că este inadmisibilă negarea dreptulut 
constituţional însuşj la indemnizajia de 
şomaj. Având în vedere întregul context 
descrts mai sus, se justiftcă amendamentele 
propuse, în sensul reglementărji ca şi 

somerii care detin calificări 

profesionale în meseriile de bază din 
activitătile hoteliere si de turism $i care 
an tin stagiu de cotizare de minimum 6 
luni în domeniul calificării de;inute din 
ultimele 12 de luni premergătoare datei 
înregistrării cererii, să beneficieze de 
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indemnizaţia de şomaj, bineînţeles cu 
îndeplinirea celorlalte condiţii impuse de 
art.34 din lege. Aceste persoane trebule să 

He si ele beneficiare ale indemnizatiei de 
şomaj, deoarece situaţia de fapt este 
rezultatul unui context determinat de 
motive mai presus de voinţa lor, în condiţiile 

în care sunt contributori la sistemul 
asigurărilor sociale, chiar pentru perioade 
mai mici de 12 luni. Totodată, se creează 

premisele unei investttii in resursa umană 

din partea angajatorilor din turism, în sensul 
angrenării acesteia în diferite forme de 
iniţiere, calificare şi perfecţionare continuă a 
lucrătorilor din turism. Astfel, măsura va 
contribui la creşterea gradului de calificare a 
forţei de muncă angajate in turism, ca 
urmare a condi}iei stipulate ca şomerii care 
beneficiază de această măsură să dejină 

calificarea profesională corespunzătoare şi 

să fi desfăşurat activitate în domeniul 
calificării astfel dejinute. Această măsură va 
atrage cu siguraniă o calitate superioară a 
serviciilor oferite şi o atractivitate sporită 

pentru destinatarii serviciiior din industria 
turismului. 


