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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modificarea ş'i 

completarea.Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă 

Analizând propunerea legislativă privind modificarea. şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b167 din 
16.04.2020), transmisă de Secretarial General at Senatului cu'adresa 
nr.XXXV/1850/23.04.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D419/24.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul aii.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, mpublicată şi al art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi fanclionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă; "cu următoarele 
observaţii şi propuneri; . 

1. Prezenta propunere Iegislativă are ca obiect, în fapt, 
completârea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin instituirea unei excepţii de la prevederea 
cuprinsă la alin.(1) lit.a),, referitoare la stagiul minim de cotizare 
necesar pentru obiinerea unei indemnizaţii de şomaj, în privinţa .: 

. şomerilor ',;care deţin calificări în profesiunile specifice activităţilor 
hoteliere si de turism"., 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
in categoria legilor organice, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 ' 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 
este Senatul. ' 



2. Întrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului 
asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea unei informări 
din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.11l alin.(1) 
din Constituţia României: . 

De asemenea, sunt incidente prevederile art.15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanlele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocnurii unei fşe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea 
responsabilitălii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată. 

3. Menţionăm că Expunerea de, motive nu respectă .structura...,. 
instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea`' 
nr.24/2000, republicată, ,cu modificările şi completările ulterioare,. .; 
nefiind cuprinse referiri la impactul fnanciar asupra bugetului general 
consolidat şi nici la consultările derulate în vederea .elaborării . 
proiectului de act normativ. .t  

: 

4. Întrucât proiectul se rezumă la o singură intervenlie 
legislativă, de natura completării, asupra unui singur element 
structural din actul normativ de bază, precum şi pentru o exprimare în 
acord cu stilul normativ, titlul va fi reformulat astfel: 

„Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forlei 
de muncă". 

5. Având în vedere că prezenta propunere conline un singur 
articol, Art.l( va fi marcat ca Articol unie, iar cifra "1" se va elimina. , 

6. Dat End că alin.(1 2) şi (1 3) ale art.34 din actul de bază. 
instituie tot exceplii de la prevederile cuprinse la alin.(1) lit.a), pentru. 
asigurarea succesiunii logice a ideilor, noua dispozilie ar trebui 
introdusă ca alineat distinct la acelaşi articol, urmând a fi marcat ca 
alin.(14). 

În . considerarea observa(iilor formulate mai sus, partea 
dispozitivă a articolului unic va fi redactată astfel: 

.. „Articol ,unic. - La art.34 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, publicată i'n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 . 
din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după 

alin.(13) se introduce un n.ou alineat, alin.(I 4) cu următorul, cuprins:". 
In continuare se va reda. textul noii dispoziţii, marcate în mod 

corespunzător. 
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7. Referitor la textul noii dispoziţii, precizăm că, în conformitate 
cu normele de tehnică legislativă, derogarea operează de la un act 
normativ la altul, institu(ia exceptării operând în cadrul aceluiaşi act 
normativ. 

Prin unnare textul va debuta astfel: „(l 4) Prin excephe de la 
prevederile alin.(1) lit.a), şomerii care deţin califcări în profesiunile ...". 

Totodată, pentru rigoare normativă, precum şi pentru o 
informare completă şi corectă privind actul normativ la care se face 
trimitere în textul propus a f introdus, acesta va ti redat astfel: 
„Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modiiicările şi 
completă rile ulterioare". 

Pentru precizia normei, după expresia „stagiul de cotizare" se va 
introduce sintagma „necesar pentru a beneficia de indemnizaţie de 
şomaj". 

De asemenea, pentru o corectă exprimare, expresia „este minimum 
8 luni" se va înlocui prin expresia „este de minimum 8 luni". 

Pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă cuprinse la 
art.48 alin.(2) din Legea nr.24/2000, pm-tea finală a textului - „pentru 
anul 2020 ... 6 luni în anul 2021)" - va fi redactată sub forma unei 
teze, separată prin punct şi virgulă. 

În plus, se va asigura şi respectarea art.38 alin.(3) din Legea 
nr.24/2000, potrivit căruia, nu este permisă prezentarea unor explicaţii 
prin folosirea parantezelor. 

În altă ordine de idei, întrucât prin instituirea unei durate speciale 
a stagiului de cotizare necesar pentru a benefcia de indemnizaţia de 
şomaj doar în favoarea persoanelor care deţin calificări în profesiunile 
specifice activităţilor hoteliere şi de turism, textul este susceptibil să 
instituie o discriminare in raport cu angaja(ii din alte domenii de 
activitate având caracter sezonier, afectaţi de pandemia produsă de 
coronavirusul SARS-CoV-2, propunem reanalizarea şi completarea în 
consecintă a acestuia. 

Bucureşti 
Nr. 9.a 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul

. ' L. nr: 76/2002 M„ Of. nr, 103/6 feb. 2002 

Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forSei de muncă 
(v. D,C.C. nit . 217/2003 -M. Of. nr. 425117 kin. 2003 -art. 44 Iit, m); Declzla LC,C,J. nr„ 10/2014 - M. 0' nr. 832/14 nov. 2014 • 
tart, 47 alin. (2)) . - . - 

e promulgată prin D. nr. 84/2002 M. Or. nr. 103/6 reb, 2002 
, Caere' pantry promulgarea Legli privind sistemul asigurărilor . 

' 
.. 

• pentru şomaj şl stimularea ocupărll (ortefde muncă - , 

z modificări prSn 'O.U,G„ nit 124/2002 , . M. Qf, nr. 740110 oct. 2002 ' 
_ Ordonanjă de urgentă pentru modificarea şi completarea Logi 

nit 76/2002 privind sistemul aslgurărilor pentru şomaf şi 
. stimutarea ocupăril for(el de muncă 

~ aprobată cu campletări prin . L nr, 4/2003 M. Of. nit 26120 ian. 2003 

s mcdificări prin. O.U.G.` nr. 147/2002 • M. Of: nr. 821/13 nov. 2002" 
- ' Ordonan(ă da urgen(ă pantry roglementarea unor probtame 

` '  gnancfareşi-pentrumod'ďicareaunoractenormative. 
aprobată pr[i1 L nn 41/2003 M. Of. nit 51/291an. 2003 

a modificări'prin L nr 412003 !,. , . ' M.Of, nr.26/20 ian„2003,,, - 
.  

 Lege privind aprobarea ordonanjel de urgen(ă a Guvemujui 
or, 124/2002 pantry modiricarea şi compiaiarea Legil n4 

. 7612002 privtnd slstemul astgurăritor pentru şomaj şi 
slimt4aroaocupăr8 forjeidemuncă , 

~ rtlodificări prin Er 3/2'003 •,3;e . M. Of. nr. 373/31 măi 2003 
Lege pantry aprobarea Ordonanlei Guvernutut nr. 36f2003 
pdvind coretarea unordfsportt0 din tegtsta(ta ftnanclanfiscată 

17 admisă excepQe 
de neconst, pnn 

.C.G. nr. 217/2003 -_ "M: Of: nŕ: 425/171un: 2003 
Decfzfa nr, 217 dln 15 mai 2003 referitoare la excep(ia de 
neconsttlu(tonalltate a dispoziilitor art. 44 lit, m) din Legea nr. 
7612002 prpvind ststemul asigurărilor pentru şomaj şt 
stimutarea ocupădi fortal de muncă 

7 mo_dlficări prin O G. or 86(2003 ' ' M. Of nr 624)31 aug 2003 
Ordanantă pdvind unele reglamentări In domenlul financier 

apmbată cu modtficăd şl L. or. 609/2003 M. Of. or. 930/23 dec. 2003 
completăd prin 

modifică art I7 din. (I) IU,d, art 18 a/in. (2) 
t/t.a, art.38 olin. (1) lit„d, an. 72, an. 79 
a/fn.(2), art86 atin.(2)— (4); introduce 
a/irL(2 I), (? 2) şl.(' 31) la ar•1:86 

mod/Jică, incepăad ctt Gana ian, 2003, 
art, 26 olin. (I) şi art. 28 

moditică art. 86 al/n, (I) 

; abr•ogă la I ianntn•ic 2004 art 32 al/tr. (I) 
şi (2) 

an. 44 lit in) 

repture fn vigaare art. 32 olin. (/) şi (2) ca 
nrmare a abrogărl/ art. IV Iftb) din L. nrr. 
23212003 
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s modiFfcărl prin 

9 madlficări prlri 

le modiftcări pH 

L. L. nr.10712004 M. Of. nr. 338/19 apr: 2004 
Lego penlru modi(icarea şl comptetaree Leg6nr. 7612002 
privind slslemul asigurărilor pentru şomaj şf s6mularea 
ocupărll for(ei do muncă 

L. nr; 580/2004 : . M. Of. nr.-1214/17 dec. 2004 
Loge pantm modiricarea şl completarea LegO at. 76/2002 
privind sPstemul aslgurărilor pentrp şomaj şi stfmularea 

< ocupării forle¢ de rnuncă . 

... ` 
O U,G. nr. 144/2005 -. M_Of nr 969/1'itay. 2005

Ordonanjăde urgenjă pentru modtitcarea şlcomptetareaLege 
nr.7612002 prtvind sis(emul aslgurărilorpentru şoma} şt 
stimularea ocupăril rorjet de muncă 

apmbală prin L. or. 6612006 M. Or„ nq 268/24 mar, 2006 

st mod(ficărl prin ' . L: . 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 
Logo privind aprobarea Otdonanjel de urgenţă a Guvernului 
or. 144/2005 pentru modi6cerea şl cumpletarea Legll or. 
7612002 privind sistemul asigurărilcr pentru şomaj şl 
slimularea ocupăril for(al de muncă 

modifrcă art. 161ft.c), art. 17 alirt.(I) partea 
fntrorluctivă şilita), g)şi b), art. l7alin.(?) 
lit a) şi b), an. 18 a/in,(2) lit.c), at't.191ir.a), 
art 25 a/ia,(2), art.26, art 28, art33 alin.(I) 
Iit]), art.34 alia.(2), art.3S, art.38 nlie.(Q 
Iita) şi !f), art 44 litur), art.45 alfn.(/) liLc), 
m•t.SOalfn.(3), art 56, art. 61 alin.(3), 
art.66; art, 67 alin.(2), art. 7/ a/in.(3), 
art, 72, atv.76, art. 78, art 79alin.(I), m't,80,. 
art S3 a1in.(1), art. 85 art 86, an. 87, art 88, 
art 89, art 90, art .91' are, 92, art.93 ulin.(I), 
art94, art. /13 partea introdrtcrfvă, art.114 
fit.b); introduce alin.(1_I) ia rttY.24 
,alfn.(3)/aart.25,a1in.(2).laart27 ` 
,alin.(1_ 1)-(1_3) !a art.34, art.48_!, 
art .56 1, art.66 l, alin. (3) şi (4) /a art 67, 
art85~1, art86 !, art 86 2, l(ti)la 
art I i3, a1tn.(2) la aril/6, art/16 i ; 
abr•ogă art /7 alin.(1) lit,!,), art 38 alin.(I) 
lit!), art.83 alin.(3) 

nmdlfcă art 71 alin. (3), art 85'alin. (2); 
introduce art. 84_1 şi art. 84,) 

modifrcă, la 1 ian. 2006, art.Spctallşi IV, 
art21, art.22 alin.(1), art.26, art28, art.3l, 
art.39, art 44lit.b) şi c), art.49, art.50 
alfn.(3), art.57, art 66latirt.(2), lit.a).şi d) 
şi alin.(5)s art.69, art 72, art.76, ar1.80 . . 
alirt.(1) partea itarotbactivă, arL83 a/in.(2), 
art 85 alitr, (1) şi (2), art 86 alin.(7) fis.c), 
art 93 alin.(1), art 116a1in.(2), art l27 
introduce, !a l inn. 2006, pet.lV I la 
art 5, alin.(2~l) şl (31)/a art.66 1, 
art. 731, alin.(3)1a pr't.91; 
abrogă, Ia 1 /an. 2006, an. 113 tit.d); 
in cuprfnsul legll, sintagntele "salarlul de 
bază minim bntt pa )ară" şi 'salariul minim 
brut pa /ară" se inlocule.et ctt sintagma - 
"salarin/ de bază minim brat pe trtrlt 
garantat bs plată", 1at'sintagma "venitta'i , 
ntal micl decd indenurizalia de şamaj"se 
inlocuieşte eu sintagtna "venituri maf nrici 
deeds sa/ariul de bază minim bntt pe )ară 
garantat in platy"; 
in cuprinsul legll, expresia "neimpozabilă" 

se ediinină, ittnvcăt regimes! fiscal aplicabil 
stunelor acordate ponivit legii este 
reglementat prin Legea nr.571J2003 
privind Cotlu/fiscal, cu rnodificărr/e şi 
conrpletărilc nitet'ioare. 

aprobă 0.C1.G. m:144d1005 
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n modiflcărl pl O.U.G. nr: 91/2007-: ,. M. Of. nr. 671(1 oct.2007 
Ordonanja de urgeniă pentru modificarea şi comptetaraa unor 
acto normative din domeniul protac(tel sociaie 

aprobaiă Cu modi0cări prin L nr. 20012008 M. Of. nr. 725/27oct. 2008 

13 modificări prin O,U.G. nr. 126/2008 ' M, Of - Fir. 897H4 npl'2008.- ., ._. . . .  . 
• ' 0rdonansă de urgen(ă privind modificarea şl completarea unoP 

. acts normative in vederea eiiminării legăturitor dinire nivolul - 
drepturilar acordate din bugetul asigurarttor pentru şomaJ şl 
nivelul salariului do bază minim bait pa (ară şi al stabilldi . . măsurilor do aplicaro a unor regulamente comunitare . 

' aprobată prin L. nr. 55/2009 M. Of, nr. 224/7 apr. 2009 " 

14 rnodifiaări prin ťO,U.G: r1r.18212008 M. OL nr: 815/4 dec.2008` 
Ordonanlă de urgenia privind aprobarea unor măsuri do
relaxare fiscaiă in vederea creştedi economice şi,a numămtui 
locurilordemuncă • - ' . 

respinsă prin L nr. 121/2009 M. Of. nr. 293/5 mai 2009 

nmdifrcă art 26, art 37 alln. (1 
mt.29; , . . 
intro dace alin.(2) la art 30 

28, 

modiftcă art. 5 per. IV fir. c), at':. 17 alln. 
(1) lit a) şl J), art. 19/1,. 4), art. 33 alhu. (1) 
lit, a), art. 34 afia. (1) fir. b) şi attn. (3) fir. 
h), art. 38 a/hr. (I) lit. a), art. 44 fit. h), c) şi , 
A). an. 45 a/in. (1) Ut. d) şi afirr. (3), art. 47, . 
art. 48_i a/in, (4), (5) şi (6), art. 66 alin. 
(1), art. 73_i alia, (1), art 74. art. 75, art. 
79 a/in. (2), art. 80 a/in. (I), art. 83 a/in. . 
(2) lit. a) şi b), art 85 a/in. (1), (2) şi (5J, 
art. 862 afirr. (1), an. 99 lit. 4), art. 101, . 
art 114, art. 117; 
introduce pct iX la art. 5, art.'33_1, nlfn. 

(4) şi (5) la, art. 37, a/in. (3_i) la air. 45, 
alin. (7) /a an. 48_/, alitt. (5) fa art 66, ` 
alin. (3) şi (4) Ia art. 79, a/in. (1) şi (3) fa .
arr. 95, lit,?,) /a an. 113; 
abrogă art. 85 a/in. (3), art. 94 . 

la 1 ian. 2009, ntodlJk'ă art 85/; 
introduce art. 84 3:: 

15 modiFoăd prin e.O.U.G; o1r. 226/2098 <, ,r M. Of: rri. 899/31 drsc. 2008, ?;. ' ahrogă O.U.G. rra•. 192/2008 
' Ordonantătie urgentă privind uncle măsuri Onanciarbugetaro ' 

aprobată prin L nr. 292/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009  

1e modificări pdn L."nti â5/2009
..

• ,'M, Of.'iir..224/7 äpr. 2009:, ., ' 
Loge pentru aprobarea Ordonan{ei de urgen{ă a Guvemului 
nr. 126/2008 privind modifiearea şi completarea unor acts 
normative In vederea eliminădi legălurtlor dinire nivolul 
drepturilor acerdate din bugetul asigurăritor pontru şomal şi 
nivelul saiariulut de baza minim brut pe iară şi al stabllirii 
'măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare 

apr ahă C. u. C. in; 126/2008 

t7 modificări prin;' C. hr. 921/2009 _J_:~ fit 'M: C}f~. nr.~.293/5 mai 2009 '~~ ; r respiuge Q. U.G. ty 
Legs pentnt respingerea Ordonantei de urgenlaa Guvernului 
nr, 19212008 privind aprobarea unor măsud de relaxare 6scală 
fn vederea creşledt economics şi a numărutul iocurilor do 
muncă 

sa modificăd prin' L, nr, 918/2010 . ., M, •Of. nr. 441/30 iun. 2010 
Legs prrvind unete măsurf necesare 3n vederea rasiabttiril' 

,   echilibrutulbugetar~ '  ' 

is moditicări prin O,U.G: nrr 108/2010 M, Of, tiF. 830/16 dec. 2010 
Ordonan(ă do urgen(a pentru modificarea şt compietarea Legtt 

. nr. 7612002 pdvind siatemul asigurăriior pentru şamaj şl 
stimularea ocupării for{et de muncă ' 

' aprobată prin L. nr. 102/2011 M. 03. ar. 426/17 iun, 2011 

191/2008 

se ,'educe cu 15 S%S cnantmrrul indentnfza/le/ 
de şoutajşl dreptrrrile hăueşti pi•evirsate la 
art, 72,.73_1, 74 şi 751 

ahrogă art. 78 şi 79 

urodiftcă ail. 5 pct. IX, art. 39 a/itt. (2) lit. 
a), art. 40 afirr, (IJ, aft. 42 a/in. (1), art. 44 
Ut, d), art. 73v/ a/in, (4), art. 127, 
introduce afia. (3)-(5) la art 33 

Cnnsiliaf Lcgfslatfv - 28 april7c 2020 Pug. 3 din 7 



- 
aa modificări pdn L. nr, 233/2010 ` ' M, Of. nr. 831113dec. 2010 

- Logo pentru modigcarea şl comptetarea Legii nr, 76/2002 -  
 pdvind sjstemul as8gurădlor pentru şomaj şl stimularea 

ocupări€ fortei de muncă 

xs modifrcărl prin 

aprobală cu 

22 Inodificări pin 

O.U.G,.nr.117/2010 M. Of. nr. 891130 dec. 2010 . 
Ordanantă de urgentă pentru modigcarea şi complelarea Legii 
nr. 671/2003 pdvind Codul fiscal şl reglemontarea Unor măsurl 
Onanciar.6scala , 

odi6cări pun L. nr. 303/2013 M. Of, nr. 709/19 nov. 2013 

O.U.t3. nr 1712'011 s '' :`. M. Of, r r. 145128 fob. 201'1 ' 
Ordonantă de urgentă pdvind administmrea creanSolcr 
bugetare reprezentănd comisionul datoraL pănă la data de 31 
docombde 2010, de angajaton knspectoratelor tedtodale de 
muncă, precum şl pentm modificarea şl completarea mar 
acts normative in domentui sistemulul aslgurărilor pentnr - 
şomaj şi stimularea ocupării fortoi do muncă . 

apmbată cu modificărl şi L. ❑r.41/2012 M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 
campietăd pdn 

modifrcă an. 65_1 'din. (5); . 
inrrvduce a/io. (4) la art. 25, art. 37_I, lit. 
e) la art 41 a/in. (1), a/br. (I_1)-(1_3) /a 
art. 41, alin. (5) la art. 45, alin. (1_1) /a 
art, 95 

modifrcă art. 19 tit,, art. 21, art, 22 a/in. 
(2), art. 24 alin..0) lit a), art. 26, art. 27,• 
art. 29, art. 31 a1/tr. (1), art. 34 alin, (U) 
lit a), art. 35 alin. (1) 

modifrcă art 5 pct. Y, VI Şi Yll, art. 16 lit, 
b), art. 34 alin. (2), art.. 37 al/n. (1), an. 38 
alin..(_2)şi (3)r 
abrogă an, 17alin. (2) lit, c), art 38 alfrr. 

.0)/it r:) 
` 

za modificări priri L. nr. 142/2011 ; M Of. dr.426)17 Sun 2011,',. - aprobă O.U.G. 108/2010 
Legs pdvind aprabarea Ordonan(ei do utgen(ă a Guvernutuf « 
nn 108/2010 peninr modifi r.carea şi comptetarea Legii,n. ~ ~ . .   76/2002 privind sistsmul asigurărilorpentru şomaj şi " ' 

' - 

,' 
stimularea ocupădi fertei de muncă ~ ~ - , 

. .. -- a+ modifican prin L nc187/2012 .- '": M. Of. it. 757/12 nov. 2012 
- Legs pentru paneraa fn aplicare a Logii nr. 286/2009 privind 

Codul pena! . 

(v. Oecizia l.C.C.J„ Dr. 4/2014 M. Of, nr.434/131un.2014 

abrogă, ld data de I februm4e 2014, art. 
111, art. 112 
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2e modilicări prin" L. rir. 250/2013 ' M. Of. nr. 457t24 iu1. 2013 
Lege pentru madificarea şi corpptetarea Legii nr. 7612002 
p8vind sistemul asigurărilor pentru şomaf şi stimularea 
ocupării forlei de muncă şi pantru modiricarea Legil nr. 
11612002 privind prevenirea şi combaterea marglnal'¢ăril 
sociala 

a5 mridi8cări prin 

?r modlfcărf prin 

O.U,G., dr 29I 'I4Y Of nr 386/26 mai 2014" ' 
Ordonantă de urgentă pentru modlflcarea unor acts normative 
privind taxele şi tarifele netiscaie 

aprobată pdn L, nr. 165l2014 M. Of. nr, 905/12 dec.2014 

nr.16512014 .`;' 7;; M, Of nr 905112 dec 2014,
Loge pdvind aprobarea Ordonantel de urgen4ă a Guvemului 
nr. 28/2014 pentnr modificarea unor acte normative pdvind 
taxele şi tarifele nefiscale 

26completatprin  L.nr.195/2015 `.- ~- ~ tM..Of.nr.'504/8iul 2015. ;  . .. _ _ , ._. ._.. - v- .. 
Loge pentru completarea t.egii nr' 76/2002 pdvtnd sistemut 

, asigurădior pentru şoma) gi sffmuiarea ocupării fortei de muncă 

2s modi6oări prin O.U.G. nr. 6012016 .' a M. Of nr. 773/4 act. 2016 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea şt compietareaLegll 
nr. 76/2002 prlvind sistemul asigurărilor peniru şomaj şi 

. stimularea ocupădi fortep de muncă . 
aprobată cu modi6cărf şi L. nr. 17212017 

comptetărt prbn 
M. Of. nr. 576/19 rui. 2017 

modlfrcă art 14, art. 16 lit a), art 17 alia. 
(I) lit k), art 20, art 21, art 26, art. 27 
alien (I), art. 28, art. 29, art. 32, art. 33 
allrr. (I) /it, a), art 37 ahn. (4), art. 38 a/in, . 
(1) lit l,), art 44/it a) şt /0. art. 45 a/in. 
(1) /it. b) - d), g) şi t), art 45 alin. (3) şi 
(3_I), art 481 a/in. (2), art. 481 al(:. 
(7), art. 66 a/in.. (2) lit, a) şi b), art. 72 alflL : . 
(1), art. 73 Alin. (1), art. 73_! a/in. (I), art 
76, art. 80 a/in. (1), art. 83 a/in. (1) şi (2), 
art 84 atilt. (1), art. 85 alts. (1), (4) şi (5), 
art. 86 alin. (1), (5) şi (8), art. 86_i a/in. ' . 
(3) şi (5), art 87, art. 88 alin. (I) şi (4), art. 
93 alin. (I), art 95 afro. (3), ar?. 100 al/n, 
(2) kg, c) şi e), art 106 lit a), ar•t. 107 a/in, 
(2) - (4), art. 108, art 109, art, 1/3 lit a), 
c) şi h), art 114 alin, (1) /ft. b), art, 116; 

introduce pct. IV _2 - IV _3 /a art 5, nib:. 
(3) Ia art /0, art 32_1, lit a_I) la art. 33 
atilt (1), lit. 11) la art. 33 a/in. (1), lit a) 
Ia art: 33 a/in. (I), a/in. (3) Ia art. 42, /it. 
n) - q) /a art 44, lit. j) şi /0 Ia art 45 a/in, 
(1), a/in. ('3_2,) /a art. 45, a/in. (4) la air. . 
48, /it. a) la art, 53, iit. c 1) Ia art 57 al/n. 

• (I), a/in, (2_I) la art. 57, subsec(iunea 3_t 
Ia capita/id S sec/ivaca a 2-a.  ctt art, 
70_I - 705, a/in. (6) la art. 73_I; art. 
75_I, seclimraa 3j, după art. 93, as art. 
93_I -93,,,8.  al/n. (J_2,) - (1_5) /a art. 95, 
altn. (3) la art. .100, lit. 6) şi 1) /a art 113, 
lit. c) /a art, 114 alter. (1); 

abragă art. 17 a/in. (1) (it. d), art. 19 /It. 
rl), art. 481 a/in. (3) . . 

nradifncă art. 30; 
abragă cnn. 55 alirr. (3) şi (4) 

aprobă O.U.G. ru•. 2812014 

introduce an. 771 şi art 77 2 

madijică at", 58, art 74, art 75, art 75_1, 
art 76 din, (i) şi (2), art. 80, art 81, ar•t. 
85; 

introduce pct. 1V 4 /a art..S, art 732 şi 
art, 73 3, art 16_I, ar•t.85_2, alto. (3) /n 
art. 934 
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I 

o completat prin, 1'3.LLG. nr. 6/2017 .. ' M. Of.'nr. 62/251an. 2017 
• .. Ordonanlă do urgentă pentru modirycarea şl completarea undr 

. aola normative, pracum şl pedtru stabllirea unor măsud pdvind 
' . realizarea invastilillor finanlale din fonduri publice 

aprobată cu modilicări şi' L. nr. 250/2017' . M. Or. nr• 993/14 dec. 2017 
. , compietăd prin . . - 

ar modif,căriprin 

32, modlFlcări prin' 

aprobat 

L,-nr. 172/2017 ~ .~~ ~... M. Of. nr: 576/191u1. 2017 
Lego privind aprobarea Ordonantei deurgenlă a Guvernului 
nr. 60/2016 pentru modiricarea şl cornpletarea Legit nr. 
76/2002 privind sislemulasigurărilor pentru .şomaisl 
stimularea ocupării foget de ,nuncă•. 

O.U.O. nr. 95/2017 ,. ' M. Of. nr. 991/13 dec. 2017 " 
Ortlonanlă de urgentă pantru modiricarea şi cumplatarea Lagii. 
or. 7612002 privind slstemul asigurădlor pentru şomaJ şl  ` 
stimularea ocupării forlal de muncă şi pentru modiricarea Legli 
or. 200/2006'privind consbtulrea şi utilizarea Fondulul de . 

' garantare' pentn, plate creanlelor salariale . , : . ~ 
cu modificăd şi' L. or. 140/2016 _ , _ . M..OL'nr. 507/20 ilin. 2018' '.: '
completăd prin ' _ . 

dlficări prin L. nr: 250/2017 ; i M. Of. nF. 993/14 dec. 2017 
Loge privind aprobarea Ordonantei da urgenlă a Guvernulul 
or. 6/2017 pontn, modiricarea şl completarea.unor acle ' 
normative, precum şl pentru stabiprea unor măsuri privind. 
rearizarea invesliliilor 0nanlale din tonduri publice 

zi madif,0ări prin L. '7w 140/2018 ' " M. Of ar. 507/201un, 2018 . . 
Loge pdvind aprobarea Ordbnantel de urgenlă a Guvernului7 

. ' nr. 951'2017 pentn, modilicarea şi camplelarea Legil or; 
7612002 prWlnd slstemul aalgurărilor peniru şomal şl ' 

. slimularea ocupădi forjei de muncă şi pentru modl(carea Legll 
or. 200/2006 privind consllluirea şl utllizarea Fontlulul de;, 
garanlare pentru plate creantelor saladale " , ' 

introduce an; 76 1-76 4 

aprobă cu modiJreări şi completări O. U. C. 
nr.60/2016.şă modttjkă art 5 pct, 1114, art. ' 
75_1 olin. (4) lit. c), art 761, an. 30 aiin, 
(3}11t, b» . 

Introduce al/n. (2_t) şi (1_2) /a art 75 1, . 
lit g) la art. 75_I a/in. (4) 

modtjlcli art, 5 pct. 11$ YL art. 16 lit. d), . 
- art. 17 alit. (i) lit. c) şi k),. ar•t :/8 aiin. (2) 

lit, b) şi c) şi ti/in. (3), ot2 19, arL 20,: 
art2/, art. 22 alit,. (1), art. 22_I alit,. "(?), 
art. 14 al/rr, (1) /it. a), art. 28, an, 29, art. 
30 alit,. (1), art. 33 alive (I) lit. b), an. 37 
aiin. (1), art, 38 alin. (1) iir, k), art. 39 aiin.' 
(1) lit, b), art. 42 at/ti. (2), art. 44 fit, b) şi 
gj, art 47 alit,. (1), art. 48 al/n. (2), art. 
73`/ afro. (5)!". b).şi c),.art 73_i alit,. 
(6), an, 73_2 alit,. (1), a"t. 76_3 alit,. (3) 
lit. g). art. 77 2 alin..9), art. 80 aiin. (3) 
lit. b),ac), a,'!.84 I aiin. (i), art. 85alin. 
(6) lit, b), art. 93 4 alit,. (3) lit. b), art: 95 .. , 

' aiin. (i_4) ,şi art. l 14 aiin. (1) lit. a); 

introduce /it. d_I),1) şl nr) /a art 17 olin.; 
(1), alit,. (2_I) la art. 39. /it /t)-k) /a art. 
75_I aiin. (4), lit a_/) la art 76_3 alin. 
(3.), lit. d) la at". 85 alin, .(6) şi lit. n,) la art. 
113:" 

abrogă art,14 aiin. (1) /it, 12), a,!. 26, art. ., 
17 art. 31, art. 31, are. 34 a/in, f2), art. 77 
lit, c), art. 84_I aiin. (3); pct. 3 Cu art. 93. 
art 95 aiin. (1 5), art. 1/3 /it, c) şi art. 114 

. a/b,. (1) /it. c) , 

. Craatsillrtl Lr larie; - 2 

mod ij,căart. 73_1, art. 76 alit,. (4); 

introduce aiin. (5) şt(6) la art. 58, art. 
76_2-'.7 4 . . 

introduce/it. d)la art, 73 1 aitt .(3» 
abrogă art /pet. 32 din O. U.G. tit: 
95!2017, care modijica art. 731 Olin. (5) 
/it, b) şi c) din L, nr: -76/2002 şi art.1 pct. 
33 din G.UC. C.  9572017, care.modijrca 
art. 73_1 aiin. (6) din L. n,; 7612001 

Png. b din 7 ° 



~ modlFlcărl prin O.U.G. nr. 60/201B M. OF: nr. 577191u1. 2018 
Ordonaniă de urgen(ă pentm modificarea şl compielarea unor 

. note normative din domenlul ror(et de munoă 

p. modiflcări prin L. nr. 335/2018 M. Of. nr. 1103127 dec. 2018 
Legs penlru modifrcarea art. 66 a1ln.,(4) din Legaa or. 7612002 
privtnd slstemul asigurărilor pentru şoma) şl stimularea 
ocupării rer(el de muncă 

nrodi/lcă art. 73_2 alin. (1,) şi al/n. (4 art 
80 alfn, (1), art. 85 alin. (I) şi (5) şi art. 
93 4: 
introduceallu. (1 ) is art. 73_2 

nrodilică art 66 alit, (4) 
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EVENiMENTE SUFERITE do actul _: 

O.G, iv. 5811998 M. Of.,nr. 309/26 aug. 1998 

Ordonanjă pritrfnd organizarea şi dest`ăşurarea activităŞi de turism in Romănia 

aprobată cu moditicări şi completări prin L. nr, 755/2001 M, Of. nr. 7191an. 2002 

I modificări pdn L. na 755/2001 `; _„ Nl. Ot nr. 7/91an. 2002 
Loge pentru apmbarea Ordonantei Guvernulul nr, 5871998 

. privind organtzarea şl desfăşurarea act8rităt€i do turism in 
Românla ' . . 

2 aprobată cu. L. nr. 755721)01 . M. Óf. or. 7/9 ian. 2002 
modificări şi Loge pentru aprobarea Ordonante€ Guvernulu€ nr. 58(1998 
completări pdn pdvind organizarea şl destăşurarea aclivitătli do turismin 

... Romănia ~  - , 

.._...  ,.—_ --- a modiflcări pdn . Q,G, nr. 5/2003 -' ; : M. Of nr. 54/301an, 2003 , 
Otdonantă pentru modificarea an. 33 din Ordonanta 
Guvernulul. nr. 58/1998 pdvind organizarea şl desfăşurarea " 
activitătl€ de turism in Romănia.  _ 

aprobată au modtficărl pun L. nr. 22912003 M. CL nr, 385/29 mat 2003 

4 modlficăríprin L, nr; 229/2003 ~ =ý' `j M. Qf, nr: 365/29 mel '2003~ 
~ Loge privind aprobarea Ordonantot GuvemuluP nr, 5/2003 
I  pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvemulut nr. 
i 5871998 privind organizarea şi deslăşuraroa activtlăt€€ de 
' . tudsm Tn Romănia 

S modl8căn_prin ' 'O.U,G. nr 19/2006 , "' M. Of nr 220/10 mar : 2006 . 
 Ordonantă de urgentă pdvind ud8zarea plajei Mădl Negro şl 

conlrolulact(vitătilordesPăşumlepaplajă . 
aprobată Cu modiflcări şi L, nr. 274/2008 M, Of, nr..586181d1. 2008 

completăd pdn - 

nrodifrcă art.2litb şi d; an. 13, art.26, 
art27alin.(1), art 43.alin.(1)! introduce . 
lit,o la art;2, a naaă tin/u(ă la finand art20 

modifrcă art 33 

nprobă 0. G. a. 5/2003 şi arodifrcă an. .33 

abrogă an. 33 adin.(3) 

s'mo căr prin L nr: 274/2006 M Of nr 566/6 iul 20156.. . . . ,,, aprobă cu nrodijicări şi conrpiatăr•1 O.U.G. ' 
sir. 19/2006 Loge pentm aprobarea Ordonantei do urgentă a Guvemulul 

nr, 1912006 pdvtnd utlllzarea plajel Marli Negro şl controlul - 
activitătilordestăşurate'peplajă 

w ~ - . . .. . ... .. 
7 modificări prin O.U.G. nr:92312008 . M. Of. ne: 684f1 oct.,2008 

ordonantă do urgentă pentru modificarea şl completarea 
Ordonattte€ Guvemului nr. 58/1998 privind organizarea ş€ 
desfăşurarea activitătii do turism in Ramăn€a 

aprobată Cu moditicări pdn L. nr. 254/2009 M, Of. nr. 462/3 €ul. 2009 

nradffică art, 20, art. 21, ay.39 

a modificări pin L. nr. 254/2009 ._ M. Of nr. 462/3 iul. 2009 aprobă cu nrodificărti O. U.G. nr: 12312008 
şi rnodifrcă art. 39 al/n. (2) şi (3) Loge pdvUd aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernulu; 

nr. 123/2008peninr modidcarea şi compietarea Oidonante( 
Guvernutui nr, 5811998 pdvind organizarea şi desfăşurarea . 

. . .activităj8 de tudsm Tn Romănia . „ , ' ' . . 

a modlficări prin Q.U.G. nr: 25/2010_",' M. QE, itr, 211/2 apr. 2010 modiJică art. 13, art: 14, art. 27 atia. (1), 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei art. 30/it d); 
Guvernulul nr. 58/1998 privind organizarea şl desfăşumrea abrogă art, 17, art. 40,. art. 41 şi art 42 

. activită(ii de tudsm in Romănia . , ' ., 
oprobată Cu modificări prin L. nr. 282/2013 M, Of, pr. 67774 nov. 2013' ' . . . 

.—..—.. .. . :.., . ....,. ... . .,..m . ....-...,,~..~..::._.t.,:....,mr.,>....,.. ... 
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10 modlficărl pun O U.G, nr 12112011 . , M. Of. nr. 931/29 doc 2<111 
Ordonantă de urgantă pentru modi5carea şi cdmpletarea unor 
acte normative 

aprobată cu completări prin L. nr. 127/2013 M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 

It modificâei prin L. nr282ţ2013 v ; __ M. Of. nr. 67714 ndv. 2013 
Lego privind aprobaraa Ordonantel de urgantăa Guvernulul 
nr. 25/2010 pantry modi8carea Ordonantei Guvarnutul nr. . 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea acuvltătil de 

• turism in Romania

rx completat prin O.U.G.nr, 84/2014 -` M. Of, nr. 923/18 dac. 2014 ._ . . ,. . ... _ . . .__.__  ._ , . 
. Ordonantă de urgentă pontru complelarea Ordonan{ei 

Guvernutul nr. 55/1998 pdvind organlzarea şl desfaşurarea 
aclivilătii de turism In Romănla 

aprobală Cu madificări prin L, nr. 93t2015 M. Of, nr, 281/27 apr. 2015 

nrod(/kă art. 32 

ntodifică art. 13, art. 14, art. 30/it. d) 

introduce art. 21 

+s completat pfln L nr 93/2015 `, ,;;  f, IA. of. nr, 28112fâpr. 2016. ' - aprobă O.U.C. nr, 8411014;i introduce mt.. 
'  Lego privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernulul • 2/, alin. (&) /a art. 33  , . 

or. 84/2014 pentru completarea Ordonantel Guvemulut nr.. ' 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activltătli de . . .. 
turlam in Romănia 

lN modificăd prin O &nr.1512017 :;'.~ s M..l7f r 8t2n 684 aug.~2d17 - • , . . .. 
Oidonantă pentru modi8carea şl complelarea Ordonantel 
Guvernulul nr. 5811998 privind organlzarea şi desfăşurarea- 

.. ac8vilătii do turism in Rom2nia , , 
aprobată cu modlficărl şi L. nr. 275/2018 M, Of; nL 1027/3 dec. 2018 . 

completări prin 

'10 madificărl prin L nr 275/201(3 Ln ' M. Of 'n? 1027/3 d o. 2018 
Loge privind aprobarea Ordonantet Guvernului nr. 15r2017 
pantm modlOcaroa şl completarea Ordonantol Guvernulul nr. 
58/1998 pdvfnd organizarea şl desfăşurarea activltătll de. 
turism in Românfa 

. rrrodifrcă art. 20 lit g), art 39 alin. (1) lit 
b), 
introduce lit. p), q), ,) ş/ s) la art 2, art 
10/, arr. 102, lit h) la art. 245 i art. 394 

tnodifrcă an. 2lit r), an. 20lit./r), art. 
394 a/in. (2)şt (7); 
introduce /it t) la art. 2, cap. 1 1 cn art. 
2 2- 2_4, /iti) Ip art. 20, alit;, (3) la art 
22, art. 22_I; i`nlocuic esiutagma 
„Autoritarea Na/iotrală pentrw 71tr1sirl" crt 
sintagma „Minister nl Tarisnrrrlui far 
sintagnra „ordinal preşeddintelui Autorită/ii 
Nationale pentru Tarfsm"so inlocuiette cu 
.rintagma „ordinulminictrtt/ui /urLsmulni" 
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