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A V I Z 

asupra 

Proiectului de Lege privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii 
absolvenţi" 

               În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de Lege privind programul 
naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi", trimis cu adresa nr. PLx. 576 din 28 
octombrie 2019, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/994/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 din  
Constituţia  României,  republicată  şi  cu prevederile din  Regulamentul  Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
 
            Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 21 octombrie 2019.  
 
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea programului naţional „Primul loc de 
muncă pentru tinerii absolvenţi” şi completarea Legii nr.227/2015, cu prevederi privind acordarea 
facilităţilor fiscale aferente respectivului program, precum şi privind scutirea de impozitul pe salariu, 
pentru o anumită perioadă, a tinerilor absolvenţi participanţi la program. Programul naţional constă 
în acordarea, în anumite condiţii, a unor facilităţi fiscale pentru angajatorii care asigură accesul la 
primul loc de muncă tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, absolvenţi ai unei instituţii de 
învăţământ gimnazial, profesional, liceal sau superior, de stat, particular sau confesional, autorizat 
sau acreditat. Stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă a tinerilor absolvenţi, pentru o 
perioadă de cel puţin 3 ani, constă în deducerea integrală a cheltuielilor salariale generate de 
executarea contractelor individuale de muncă încheiate cu respectivele persoane sau compensarea 
acestora cu o creanţă fiscală, până la concurenţa totală a sumelor. 

  În şedinţa din data de  17 decembrie 2019, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 
supusă avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 606 din 17.07.2019 şi 
avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social nr. 3438 din 02.07.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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