
                                              
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   

                                                                                           
                       Bucureşti, 20 mai 2021 

                                                                                                    PL-x 449/2020                  
    
 
   AVIZ 
   asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, în procedură de urgență , cu Proiectul de lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trimis cu adresa nr.PL-x 
449 din 27 iulie 2020, înregistrat cu nr.4c-13/705 din 3 august 2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 21 
iulie  2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art.75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.39 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul creș terii cuantumului indemnizației de șomaj de la 75% la 100% din valoarea 
indicatorului social de referință. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa desfășurată în sistem mixt din ziua 
de 20 mai 2021. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de vedere 
negativ al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.977 din 10 iunie 2020, avizul favorabil transmis de 
Consiliul Economic și Social  prin adresa cu nr.3962 din 25 mai 2020 şi avizul favorabil cu observații și 
propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.551 din 9 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către 
Biroul permanent. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidennte dispozițiile art.73 alin.(3) lit.p) din Constituția României, republicată. 
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