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PRECIZARI

cu privire la aplicarea prevederilor art.37t din Legea nr.7612002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Mentionam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.831 din data de
13.12.2010 a fost publicata Legea nr.23312010 pentru modificarea si completarea
Legii nr.7612002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca.
ln temeiul prevederilor art.12 alin.(1) din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, legile si
ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in
vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, sau
la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile
calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, si
expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.
Avand in vedere prevederile exprese ale textului de lege invocat, precizam
ca Legea nr.23312010 a intrat in vigoare la data de 16.12.2010, orele 00.00.
Potrivit dispozitiilor exprese ale art.37' alin.(1) din Legea nr.7612002, astfel
cum a fost modificata si completata prin Legea nr.23312010, la stabilirea stagiului
minim de cotizare de 12luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii
cererii, prevazut la art.34 alin.(1) lit.a) din lege, nu se iau in considerare

perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si
acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj.
Astfel cum se dispune la art.371 alin.(2) din aceeasi lege, perioadele care
reprezinta stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea
anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj, prevazute la alin.(1), se iau in
considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste

perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept,
prevazut la art.39 din lege.
ln temeiul prevederilor art.34 alin.(1) din Legea nr.7612002, cu modificarile si

completarile ulterioare, una din conditiile necesar a fi indepllnite, in mod
cumulativ, de somerii prevazuti la arL.17 alin.(1) din lege pentru a putea beneficia
de indemnizatie de somaj este aceea privind realizarea unui stagiu de cotizare in
sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni
premergatoare datei inregistrarii cererii, prevazuta la lit.a) a alineatului invocat.
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Astfel cum prevede art.39 alin.(1) din legea invocata, indemnizatia de somaj
se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin.(1) din lege, pe perioade stabilite
diferentiat, in functie 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) 12luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Conform alin.(2) al aceluiasi articol, cuantumul indemnizatiei de somaj
prevazute la alin(1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de
stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la
data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel
putin un an;
b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea
asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de
cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de
cotizare.
Dispozitiile alin.(3) al articolului invocat prevad c?, cotele procentuale
diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin.(2) lit. b), sunt:
a) 3o/o pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Fata de prevederite tegale invocate, consideram ca pentru persoanele
care soticita dreptul Ia indemnizatie de somaj inainte de data intrarii in
vigoare a Legii nr.233/2010, respectiv ale caror cereri pentru acordarea
indemnizatiei de somaj au fost inregistrate anterior acestei date, dreptul
mentionat se impune a fi stabilit in conditiile prevazute de dispozitiile legale
in vigoare Ia data solicitarii respectivului drept.
ln situatia persoanelor ale caror cereri pentru acordarea indemnizatiei
de somaj au fost inregistrate ulterior intrarii in vigoare a Legii nr.233/2010, in
vederea verificarii indeplinirii conditiei privind realizarea stagiului minim de
cotizare, conform dispozitiilor art,34 alin.(l) lit.a) coroborate cu cele ale
art.371 atin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile

ulterioare,

se impun a fi identificate, in perioada celor 24 de

luni

premergatoare datei inregistrarii acestor cereri, perioadele valorificate drept
stagiu minim de cotizare, pe baza caruia a fost stahilit anterior dreptul la
indemnizatie de somai.
In masura in care, in urma verificarilor efectuate in acest sens se
stabileste ca anterior inregistrarii cererilor pentru acordarea indemnizatiei
de somaj, persoanete soticitante ultim invocate au mai avut calitatea de
beneficiire ale indemnizatiei de somaj iar ulterior, pe baza documentelor
existente in arhiva se identifica, in perioada celor 24 de luni pTemerga{oare
datei inregistrarii acestor cereri, perioade de natura celor prevazute de
art.371 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, acestea nu se iau in considerare la stabilirea stagiului minim de
cotizare necesar a fi realizat in vederea stabilirii dreptului Ia indemnizatie de
somaj.
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ln situatia in care se constata indeplinirea cumulativa a conditiilor
prevazute de dispozitiile legale invocate pentru acordarea dreptului la
indemnizatie de somaj, perioadele astfel identificafe se impun a fi luate in
considerare pentru stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se
stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somai si
cuantumul acestui drept, astfet cum prevede art.371 alin.(2) din Legea
nr,76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE,

Silviu BIAN
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