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AVIZ 
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, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimis cu adresa nr. PL-x 92 din 23 aprilie 
2012, înregistrat cu nr.31/272 din 24 aprilie  2012. 

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, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

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 şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ca termenul de 60 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
13 iunie 2012. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de vedere 
al Guvernului, transmis cu adresa nr.2805 din 8 decembrie 2011, conform căruia Guvernul nu susţine 
adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu 
nr.1138 din 28 octombrie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a proiectului de lege, întrucât legea ce se propune a fi modificată reglementează cadrul 
general de aplicare, şi nu excepţia, aşa cum se preconizează în propunerea legislativă. Reglementările în vigoare 
stipulează explicit faptul că beneficiază de indemnizaţia de şomaj absolvenţii instituţiilor de învăţământ, nefiind 
necesar ca aceştia să deţină diplomă de bacalaureat. Soluţia legislativă propusă de iniţiatori reglementează 
numai situaţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal, ceea ce ar induce ideea instituirii unui regim 
discriminatoriu pentru celelalte categorii de absolvenţi ai instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.  

 
                             VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                                 Florin Iordache                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu         
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