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A V I Z  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările �i completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere �i avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimisă cu adresa 
nr. Plx 664 din 31 octombrie 2018, înregistrată sub nr.4c-13/1022 din 1 noiembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins ini�iativa legislativă, în �edin�a 
din 29 octombrie 2018. 

Potrivit dispozi�iilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002, astfel încât pentru şomerii care deţin calificări în profesiile specifice din activităţile 
hoteliere şi de turism, stagiul de cotizare să fie de 6 luni în domeniul calificării deţinute, din ultimele 
12 luni premergătoare datei înregistrării cererii. 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai 
sus, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social �i 
punctul de vedere negativ transmis de Guvern. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a ini�iativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

                      
  PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 

                                                        
                        Nicu�or HALICI            Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
 
 

          

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 
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Nu este precizată sursa de finan�are (potrivit art. 138 alin.(5) din Constituţia României –
”Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.”) 
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