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Domnule pre^edinte,
A

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al 

art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurdrilor pentru somaj si 

stimularea ocupdrii fortei de muncd, ini^iata de doamna deputat UDMR 

Csep Eva-Andrea §i un grup de parlamentari UDMR (Bp. 225/2020).

Principalele reglementariL

Iniliativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 39 

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurdrilor pentru 

somaj §i stimularea ocupdrii fortei de muncd, 
completdrile ulterioare, in sensul majorarii indemnizatiei pentru somaj 

acordata persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel putin un an, de la 75% 

din valoarea indicatorului social de referinta, la 100% din aceasta.

modificdrile §icu



II. Observalii
A

1. In temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, indemnizatia de 

§omaj se acorda §omerilor prevazuti la art. 17 alin.(l), pe perioade stabilite 

diferen^iat, in func^ie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10

am.
A

In conformitate cu dispozi^iile art.39 alin.(2) din legea menlionata, 
cuantumul indemnizatiei de §omaj prevazute la alin.(l) este o suma acordata 

lunar §i in mod diferen^iat, in func^ie de stagiul de cotizare, dupa cum 

urmeaza:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referin^a in vigoare la data 

stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu^in un
an;

b) suma prevazuta la lit. a), la care se adauga o suma calculate prin 

aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al 
indemnizatiei de §omaj pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiu de 

cotizare, a unei cote procentuale diferen^iate in functie de stagiul de cotizare.
Astfel, a§a cum prevede alin.(3) al articolului invocat, cotele 

procentuale diferen^iate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la 

alin.(2) lit.b), sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu^in 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu^in 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu^in 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu^in 20 de

am.
Ca urmare, cuantumul indemnizatiei de §omaj se determina in func|ie 

de indicatorul social de referin^a, dar si de veniturile din ultimele 12 luni ale 

persoanei asigurate.
Avand in vedere cele de mai sus, precum §i valoarea indicatorului 

social de referin^a, stabilita prin Ordonanta de urgen/d a Guvernului 

nr. 126/2008 privind modificarea §i completarea unor acte normative in 

vederea elimindrii legdturilor dintre nivelul drepturilor acordate din 

bugetul asigurdrilor pentru §omaj §i nivelul salariului de baza minim brut 

pe {ard §i al stabilirii mdsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, 
data de la care nu s-a modificat din cauza constrangerilor economice cu care



s-a confruntat Romania, precum si a impactului fmanciar insemnat pe care 

1-ar fi implicat o astfel de masura, majorarea propusa, de la 75% la 100% 

din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii 

acestuia, reprezinta o majorare de la 375 lei la 500 lei (ceea ce inseamna o 

cre§tere cu 125 lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 

un an, necesar la calculul indemnizatiei de §omaj.
A

2. In temeiul art.5 pct.IX din Legea nr, 76/2002, ”lndicatorul social 

de referinfa al asigurdrilor pentru §omaj §i stimuldrii ocupdrii forfei de 

muncd, denumit in continuare indicator social de referintd, reprezinta 

unitatea exprimatd in lei la nivelul cdreia se raporteazd prestaJiUe bdne§ti 

suportate din bugetul asigurdrilor pentru §omaj, acordate atdt in vederea 

asigurdrii protecfiei persoanelor in cadrul sistemului asigurdrilor pentru 

§omaj, cat §i m vederea stimuldrii anumitor categorii de persoane pentru a 

se incadra in muncd, precum §i a angajatorilor pentru a incadra in muncd 

persoane in cdutarea unui loc de muncd”, iar potrivit dispozi^iilor art.33^ 

din aceeasi lege, ” Valoarea indicatorului social de referin^d este de 500 

lei”.
Astfel cum prevede art. 127 alin. (1) din aceea§i lege, indemnizatia de 

somaj §i celelalte drepturi stabilite prin aceasta lege, cu excep^ia celor 

prevazute la art.72-75 §i 80, se reactualizeaza ori de cate ori se modifica 

valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru §omaj §i 
stimularii ocuparii fortei de munca.

Conform alin,(2) al articolului invocat, valoarea indicatorului social de 

referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca 

se poate modifica prin hoarare a Guvemului, in flinctie de indicele de 

cre^tere a pre^urilor de consum prognozat an/an anterior.
Avand in vedere cele invocate, precizam ca indemnizatia de §omaj 

constituie o compensate parjiala a veniturilor asiguratului ca urmare a 

pierderii locului de munca, care se stabile§te §i se acorda lunar, in cuantum 

§i respectiv pe perioade stabilite in mod diferen^iat, in functe de stagiul de 

cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru §omaj, potrivit prevederilor 

legale invocate, la adoptarea carora a fost avut in vedere principiul 

contributivitdtii.
9

3. Totodata, fata de propunerea legislativa supusa atentiei, precum si 
de argumentele prezentate de initiatori in Expunerea de motive, consideram 

ca modificarea cuantumului indemnizatiei de §omaj, genereaza implicatii



fmanciare asupra bugetului asigurarilor pentru §omaj, buget din care sunt 

finan^ate in prezent atat masurile de protec^ie sociala de stimulare a 

ocuparii forfei de munca prevazute de Legea nr. 76/2002, precum §i de alte 

legi speciale, masurile de protec^ie sociala prevazute de actele normative cu 

caracter special ce reglementeaza concedierile colective efectuate in diverse 

ramuri ale economiei na^ionale, ?i, nu in ultimul rand, indemnizatia 

prevazuta la art.XI alin. (1) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului 

nr. 30/2020pentru modificarea §i completarea unor acte normative, precum 

§i pentru stabilirea unor mdsuri in domeniul protecfiei sociale in contextul 

situafiei epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS- 

CoV-2, cu modificdrile §i completdrile ulterioare,
A

In acest sens, mentionam prevederile art. 138 alin. (5) din Constitufia 

Romaniei, republicata, potrivit carora ”Nicio cheltuiald bugetard nu poate 

fi aprobatd jard stabilirea sursei de finanfare”, §i cele ale art. 15 alin. (1) 

din Legea responsabilitdfii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicatd, cu 

modificdrile §i completdrile ulterioare, potrivit carora in cazul propunerilor 

de introducere a unor masuri/politici/initiative legislative a caror adoptare 

atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iniliatorii au obligatia sa prezinte 

fi?a financiara prevazuta la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privindfinantele 

publice, cu modificdrile §i completdrile ulterioare.

III. PunctuI de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate la pet. II, Guvernul nu 

sustine adoptarea acestei initiative legislative.
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