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   AVIZ 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, trimisă cu adresa nr. Pl x 643 din 16 decembrie 
2013 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1529  din 17 decembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 
decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
propunerea legislativă  în şedinţa din  18 februarie 2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.85 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul reducerii cu 50% a contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru 
încadrarea în muncă a persoanelor cu vârste de până în 30 de ani şi peste 45 de ani. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 728/15.07.2013.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate  de voturi 
(1 vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece sunt încălcate prevederile art. 138 
alin.(5) referitor la stabilirea sursei de finanţare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din categoria 
legilor organice.  
   
 
                                  VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                               Nicolae Ciprian NICA                         Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
 Alexandra Muşat 
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