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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2012 

Nr. 27/105 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr.PLx 92 din 23 aprilie 2012, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.17 

din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forţei de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1138/28.10.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.95/31.07.2012) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.272/24.06.2012) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.5431/DRP/5.09.2012). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit. a) 

a alin.(2) al art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 



completările ulterioare, în sensul ca termenul de 60 de zile prevăzut 

pentru depunerea dosarelor în vederea obţinerii ajutorului de şomaj de 

către absolvenţii de liceu în vârstă de minimum 16 ani, să curgă de la data 

absolvirii anului şcolar stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege întrucât prevederile art.17 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.76/2002 au fost considerate acoperitoare, ele stipulând faptul că 

absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care 

într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în 

muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt asimilaţi şomerilor, în condiţiile 

legii.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

La lucrările comisiei din data de 26 septembrie 2012 au fost prezenţi 

22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 aprilie 

2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly  
      
 
 
 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Ana Camelia Revenco 
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