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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, 
până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 
 

 
Cu adresa nr. PLx.195 din 26 aprilie 2011 , Biroul Permanent conform art. 95 şi 

115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, 
pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

La întocmirea raportului preliminar s-au avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr. 176 din 22.02.2011, avizul Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei 
şi bărbaţi nr. 37/230 din 4.05.2011 şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din 3.05.2011. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri 
privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă, până la data de 31 decembrie 2010, precum şi 
modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, în sensul că pentru o mai bună organizare a sistemului de şomaj, 
fără a se afecta drepturile pentru această categorie de beneficiari, se redefinesc noţiunile de 
asigurat, stagiu de cotizare, precum şi indemnizaţia de şomaj. 
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Urgenţa reglementării este motivată de necesitatea stabilirii cadrului instituţional 
necesar recuperării, la bugetul de stat, a creanţelor bugetare restante de la angajatorii care 
datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, act normativ care a fost abrogat începând cu 
data de 1 februarie 2011. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a 
persoanelor încadrate în muncă, republicată, carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la 
angajatori, se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în 
raza teritorială unde-şi are sediul angajatorul. Pentru prestarea serviciilor, inspectoratele 
teritoriale de muncă au perceput un comision aplicat la fondul de salarii, sume care 
constituie venituri proprii ale Inspecţiei Muncii. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 se abrogă Legea nr. 
130/1999, începând cu data de 1 februarie 2011, aşa încât Inspecţia Muncii nu mai are 
bază legală de a încasa comisionul datorat de angajatori şi nici de a recupera creanţele 
fiscale datorate, acest atribut rămânând în sarcina Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. 

Dar, la 1 februarie 2011, mai există angajatori care încă datorează comision 
restant în baza Legii nr. 130/1999 iar Inspecţia Muncii nu mai are bază legală pentru 
recuperarea sumelor restante. Creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori 
până la 31 decembrie 2010 către ITM pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, 
pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate precum şi obligaţiile fiscale accesorii 
aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac, se face venit la bugetul de stat cu regim de creanţă 
bugetară. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 18.04.2011. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială au examinat proiectul de Lege, în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 

din 12 octombrie 2011.  
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi o 

abţinere), aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
 D-l Bratu Dantes Nicolae, Inspector general de stat, Inspecţia Muncii 
 D-na Viorica Pavlu, şef serviciu, Inspecţia Muncii 
 D-na Corneci Luminiţa, şef serviciu, Inspecţia Muncii 
 D-na Monica Negruţiu, director general, Agenţia Naţională pentru 

Administrare Fiscală 
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 D-na Ioana Toma, director general, Agenţia Naţională pentru Administrare 
Fiscală. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările şedinţei în ziua 

de 20 decembrie 2011. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 deputaţi din 

totalul de 33 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri.  
Membrii comisiei au hotărât aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 

 
In urma dezbaterii proiectului de Lege comisiile propun supunerea spre 

dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 

PREŞEDINTE, 
 

Victor Paul DOBRE 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Kerekes KAROLY 
 
 
 
 
 

Consilieri parlamentari:  
Vasilica Popa 
Sorina Szabo 
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ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.  Titlul Legii: 

LEGE 
Pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 17/2011 
privind administrarea 

creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul 

datorat, până la data de 31 
decembrie 2010, de 

angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, precum 

şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sistemului asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

Nemodificat   

2.  Articol unic.-  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 17 din 23 
februarie 2011 privind 
administrarea creanţelor 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 17 din 23 
februarie 2011 privind 
administrarea creanţelor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
bugetare reprezentând 
comisionul datorat, până la 
data de 31 decembrie 2010, de 
angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 145 din 28 
februarie 2011. 

bugetare reprezentând 
comisionul datorat, până la 
data de 31 decembrie 2010, de 
angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 145 din 28 
februarie 2011, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
Autori: 
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 

3. Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ 

Nemodificat  Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
privind administrarea 

creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul 

datorat, până la data de 31 
decembrie 2010, de 

angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, precum 

şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sistemului asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, 

publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 145 din 28 februarie 2011 

4. Art. I. - (1) Creanţele 
reprezentând comisionul 
datorat până la data de 31 
decembrie 2010 de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de 
muncă pentru păstrarea şi 
completarea carnetelor de 
muncă, respectiv pentru 
certificarea legalităţii 
înregistrărilor efectuate în baza 
prevederilor Legii nr. 
130/1999 privind unele măsuri 
de protecţie a persoanelor 

Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
încadrate în muncă, 
republicată, precum şi 
obligaţiile fiscale accesorii 
aferente, stabilite prin titluri de 
creanţă şi neachitate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se fac venit la bugetul 
de stat şi au regim de creanţă 
bugetară. 

   După alineatul (1) al 
articolului I se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
(11) În  înţelesul prezentei 
ordonanţe prin angajator se 
înţelege persoana fizică sau 
juridică ce poate, potrivit 
legii, să angajeze forţă de 
muncă pe bază de contract 
individual de muncă conform 
art.14 alin. (1) din Codul 
Muncii. 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Pentru precizia textului este 
necesară definirea noţiunii de 
angajator conform 
prevederilor Legii nr.53/2003, 
republicată – Codul muncii. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 

  
 
 
(2) Administrarea creanţelor 
bugetare prevăzute la alin. (1) 
se efectuează de către 
inspectoratele teritoriale de 
muncă, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia 
măsurilor de executare silită. 

 
 
 
Nemodificat 

Alineatele (2), (3) şi (4) ale 
articolului I se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
(2) Administrarea creanţelor 
bugetare prevăzute la alin. (1) 
se efectuează de către 
inspectoratele teritoriale de 
muncă, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
Conform prevederilor art. 1 
alin. (3) lit. b) din OUG 
92/2003, republicata, cu 
modificările si completările 
ulterioare, administrarea 
creanţelor fiscale datorate 
bugetului consolidat, 
presupune declararea, 
stabilirea, verificarea si 
colectarea acestora. Inspecţia 
Muncii pana la data de 31 
decembrie 2010, avea 

 (3) Executarea silită a 
creanţelor bugetare prevăzute 
la alin. (1) se efectuează de 
către organele fiscale 
competente ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, în temeiul 
înscrisurilor în care sunt 
individualizate creanţele şi 
care reprezintă titluri 
executorii. 

Nemodificat (3) Prin excepţie de la  
prevederile alin. (2) creanţele 
bugetare prevăzute la alin. (l) 
datorate de angajatorii care 
au înfiinţat sedii secundare 
în alte judeţe decât cel unde 
angajatorul îşi are sediul, se 
administrează  de către 
inspectoratele teritoriale de 
muncă pe raza cărora îşi 
desfăşoară activitatea  sediile 

competenta stabilita prin 
Legea nr. 130/1999 de a 
efectua recuperarea debitelor 
aferente comisionului datorat 
de angajatori, prin organele 
proprii de executare silita, 
având create in aceste sens, la 
nivelul fiecărui inspectorat 
teritorial de munca, structura 
de specialitate. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
secundare  ale angajatorului. 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 

 (4) Inspectoratele teritoriale de 
muncă vor preda organelor 
fiscale competente titlurile 
prevăzute la alin. (3), neatacate 
în termenul legal şi devenite 
executorii, ori, după caz, vor 
comunica dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti irevocabile prin 
care s-a soluţionat contestaţia 
formulată împotriva acestora. 

Nemodificat La articolul I, alineatul (4) se 
abrogă. 
 
Autori: 
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 
 

Nu se justifică separarea 
activităţii de executare silita 
de administrarea creanţelor 
fiscale, deoarece se creează 
probleme în urmărirea si 
controlul acestora întrucât 
fluxurile 
informaţionale intre 
inspectoratele teritoriale de 
munca si organele fiscale ar 
trebui sa se organizeze într-un 
timp foarte scurt astfel încât 
masurile de executare silita sa 
se continue pe creanţe certe. 

5. Art. II. - Responsabilitatea 
pentru prescrierea până la 31 
decembrie 2010 a dreptului de 
a cere executarea silită pentru 

Nemodificat Articolul II se abrogă. 
 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 

Pentru corelare cu 
amendamentele formulate la 
poziţiile anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
sumele reprezentând 
comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă, inclusiv 
dobânzile şi penalităţile de 
întârziere datorate, potrivit 
legii, aparţine inspectoratelor 
teritoriale de muncă. 

și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Bărbulescu Daniel Ionuţ, 
Popescu Cosmin Mihai, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană. 

6. Art. III. - (1) Pentru creanţele 
bugetare prevăzute la alin. (1) 
al art. I datorate până la data de 
31 decembrie 2010, 
procedurile de executare silită 
aflate în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor fi 
continuate de Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală şi unităţile sale 
subordonate, care se subrogă 
în drepturile şi obligaţiile 
Inspecţiei Muncii şi 
inspectoratelor teritoriale de 
muncă, după caz, în calitate de 
creditor bugetar, şi le succedă 
de drept în această calitate, 
actele îndeplinite anterior 
rămânând valabile. 
 

Nemodificat Articolul III se abrogă. 
 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 
 

Pentru corelare cu 
amendamentele formulate la 
poziţiile anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 (2) Pentru litigiile având ca 

obiect contestaţiile la 
executare silită, Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală şi unităţile sale 
subordonate se subrogă în 
toate drepturile şi obligaţiile 
procesuale ale Inspecţiei 
Muncii şi inspectoratelor 
teritoriale de muncă, după caz, 
şi dobândesc calitatea 
procesuală a acestora, în 
termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în toate 
procesele şi cererile aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti, 
indiferent de faza de judecată. 

Nemodificat   

 (3) În cazul debitorilor aflaţi în 
procedura insolvenţei, 
înscrierea la masa credală 
pentru creanţele prevăzute la 
art. I alin. (1) se efectuează de 
către inspectoratele teritoriale 
de muncă. 

Nemodificat   

7.  
 
 
Art. IV. - Declaraţiile fiscale 

 
 
 
Nemodificat 

La articolul IV se introduce 
un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
privind stabilirea comisionului 
datorat pentru perioadele 
anterioare datei de 31 
decembrie 2010 se depun în 
continuare la inspectoratul 
teritorial de muncă în a cărui 
rază teritorială îşi are sediul 
angajatorul care datorează 
comisionul. 

 
(2) Pentru sediile secundare 
ale angajatorilor din alte 
judeţe decât cel în care 
angajatorul îşi are sediul 
declaraţiile fiscale prevăzute 
la alin.(1) se depun la 
inspectoratul teritorial de 
muncă în raza căruia îşi 
desfăşoară activitatea sediul 
secundar. 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii deputaţi Claudia 
Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Cosmin Mihai Popescu, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană 

 
Competenta de administrare 
teritoriala a contribuabililor 
este diferita la organele 
fiscale fata de inspectoratele 
teritoriale de munca. 
Contribuabilii cu sedii 
secundare sunt administraţi la 
organele fiscale de cei care 
administrează contribuabilul 
persoană juridică (societatea 
„mama”) spre deosebire de 
inspectoratele teritoriale de 
munca unde competenta de 
administrare a fost potrivit 
Legii nr.130/1999 la 
inspectoratul teritorial de 
munca pe raza căruia era 
sediul secundar, întrucât 
acestuia îi revenea 
competenta de înregistrare şi 
de certificare în cartea de 
muncă. 

8. Art. V. - Procedura de 
predare-primire a titlurilor 
executorii prevăzute la art. I, 
precum şi a documentelor 
privind măsurile de executare 
silită întreprinse de 

Nemodificat Articolul V se abrogă. 
 
Autori:  
- Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci   
- domnii domnii deputaţi 

Pentru corelare cu 
amendamentele formulate la 
poziţiile anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
inspectoratele teritoriale de 
muncă va fi aprobată prin 
ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al 
ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale. 

Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu 
Botiş, Bărbulescu Daniel Ionuţ, 
Popescu Cosmin Mihai, Florian 
Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 
Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Silviu Prigoană. 

9. Art. VI. - Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 103 
din 6 februarie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

Nemodificat Nemodificat   

 1. La articolul 5, punctele V, 
VI şi VII vor avea următorul 
cuprins: 
„V. stagiu de cotizare - 
perioada de timp pentru care s-
a datorat contribuţia de 
asigurări pentru şomaj atât de 
către asigurat, cât şi de 
angajator sau, după caz, numai 
de către asigurat, precum şi 
perioada pentru care 
persoanele asigurate în 
sistemul asigurărilor pentru 

Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
şomaj prin încheierea unui 
contract de asigurare pentru 
şomaj au datorat şi au plătit 
contribuţia de asigurări pentru 
şomaj; 

 VI. asigurat - persoana fizică 
ce realizează venituri, potrivit 
legii, şi pentru care angajatorul 
este obligat să reţină şi să 
plătească contribuţia 
individuală de asigurări pentru 
şomaj, precum şi persoana care 
se asigură prin încheierea unui 
contract de asigurare pentru 
şomaj; 

Nemodificat Nemodificat   

 VII. indemnizaţie de şomaj - o 
compensaţie parţială a 
veniturilor asiguratului ca 
urmare a pierderii locului de 
muncă sau a veniturilor 
absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ care nu s-au putut 
încadra în muncă;” 

Nemodificat Nemodificat   

 2. La articolul 16, litera b) va 
avea următorul cuprins: 
„b) nu au putut ocupa loc de 
muncă după absolvirea unei 
instituţii de învăţământ;” 

Nemodificat Nemodificat   

 3. La articolul 17 alineatul Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(2), litera c) se abrogă. 

 4. La articolul 34, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Constituie stagiu de 
cotizare şi perioadele pentru 
care angajatorul este scutit, în 
condiţiile legii, de plata 
contribuţiei datorate la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj.” 

Nemodificat Nemodificat   

 5. La articolul 37, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 37. - (1) Constituie stagiu 
de cotizare perioadele în care 
angajaţii sau, după caz, şi 
angajatorii au datorat 
contribuţii de asigurări pentru 
şomaj în sistemul asigurărilor 
pentru şomaj în România, 
precum şi în alte ţări, în 
condiţiile stabilite prin 
acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România 
este parte.” 

Nemodificat Nemodificat   

 6. La articolul 38 alineatul 
(1), litera n) se abrogă. 

Nemodificat Nemodificat   

   7. La articolul 38, alineatele 
(2) şi (3) vor avea următorul 

Nemodificat  Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
cuprins: 
„(2) Indemnizaţia de şomaj se 
acordă de la data prevăzută la 
alin. (1), dacă cererea este 
înregistrată la agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă în 
termen de 10 de zile de la 
această dată. 

 (3) Dacă cererea este 
înregistrată după expirarea 
termenului de 10 de zile, dar 
nu mai târziu de 12 luni de la 
data prevăzută la alin. (1), 
indemnizaţia de şomaj se 
acordă începând cu data 
înregistrării cererii.” 

Nemodificat Nemodificat   

10. Art. VII. - Persoanele care 
solicită dreptul la indemnizaţie 
de şomaj înainte de data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă 
beneficiază de acest drept în 
condiţiile stabilite de 
prevederile legale în vigoare la 
data solicitării dreptului. 

Nemodificat Nemodificat   

11. Art. VIII. - Alineatul (25) al 
articolului III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
58/2010 pentru modificarea şi 

Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 
şi alte măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 431 
din 28 iunie 2010, aprobată 
prin Legea nr. 279/2010, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 „(25) Perioadele în care s-au 
datorat contribuţiile 
individuale de asigurări pentru 
şomaj în conformitate cu 
prevederile prezentului articol 
constituie stagiu de cotizare în 
sistemul asigurărilor pentru 
şomaj.” 
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