
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 17.03.2021 
                   Nr.4c-3/323/2020 

       
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 
procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, provenit 
dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 390/2020 din 24 iunie 2020, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/323/2020 din 24 iunie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.473/19.05.2020, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3500/08.05.2020, a avizat favorabil 
proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 16 iunie 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.34 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel încât, pe durata reducerii şi/sau întreruperii 
temporare a activităţii, salariaţii care deţin calificări în profesiunile specifice activităţilor 
hoteliere şi de turism prevăzute la art.25 din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, care nu mai desfăşoară activitate, să 
beneficieze de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii, potrivit art.52 şi 53 din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii. Totodată, în privinţa şomerilor care deţin calificări în profesiunile 
specifice activităţilor hoteliere şi de turism, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive 
neimputabile lor, se instituie o excepţie de la prevederea cuprinsă la alin.(1) lit.a), în sensul că 
stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj este de minimum 6 luni 
în ultimile 12 luni premergătoare înregistrării cererii de şomaj, această indemnizaţie urmând a fi 
acordată pe perioada a 6 luni. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 martie 2021. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

LEGE 
pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 

 

Nemodificat  

2. Articol unic. – La articolul 34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 6 
februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după 
alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin.(14), cu următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat  

3. „(14) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, 
salariații care dețin calificări în profesiunile specifice activităților 
hoteliere și de turism prevăzute la art.25 din Ordonanța Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în 
România, cu modificările și completările ulterioare, care nu mai 
desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul 
de salarii, potrivit art.52 și 53 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu 
modificările și completările ulterioare. În situația în care le-au încetat 
raporturile de  muncă din motive neimputabile lor, pentru șomerii care 
dețin calificări în profesiunile specifice activităților hoteliere și de 
turism prevăzute la art.25 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998, 
cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la 
prevederile alin.(1) lit.a) ale art.34, stagiul de cotizare necesar pentru a  

„(14) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a 
activității, salariații care desfășoară activități în cadrul 
sistemului hotelier și de turism prevăzute la art.25 din 
Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în România, cu 
modificările și completările ulterioare, care nu mai 
desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită 
din fondul de salarii, potrivit art.52 și 53 din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările 
ulterioare. În situația în care le-au încetat raporturile de  
muncă din motive neimputabile lor, pentru șomerii care şi-
au desfăşurat activitatea în cadrul sistemului hotelier şi 
de turim, prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) ale 

De aceste 
prevederi trebuie 
să beneficieze toți 
salariații, respectiv 
toți șomerii nu 
numai cei care au 
calificări. 



 

0 1 2 3 
 beneficia de indemnizația de șomaj este de minimum 6 luni în ultimele 

12 luni premergătoare înregistrării cererii de șomaj. 
 
 
Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) ale art.39, pentru șomerii 
care dețin certificate în profesiunile specifice activităților hoteliere 
și de turism prevăzute la art.25 din Ordonanța Guvernului 
nr.58/1998, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația 
de șomaj se acordă 6 luni, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 6 
luni.” 

art.34, stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de 
indemnizația de șomaj este de minimum 6 luni în 
ultimele 12 luni premergătoare înregistrării cererii de 
șomaj. 
Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) ale art.39, 
pentru șomerii care şi-au desfăşurat activitatea în 
sistemul hotelier şi de turism, indemnizația de șomaj se 
acordă 6 luni, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 6 
luni.” 
 
Dep.Mircea Roșca – PNL 
 

 

 


