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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (bl24/09.03.2022), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/1433/15.03.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D280/15.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al 

art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ, republicat,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, se urmăreşte:
a) extinderea categoriilor de beneficiari, de la tineri în risc de 

marginalizare la persoane din grup vulnerabil;
b) definirea angajatorului de inserţie, ca fiind întreprinderea socială 

de inserţie definită prin Legea Economiei Sociale nr.219/2015;

1



r/
c) reducerea termenului de la 2 ani la 6 luni pentru interdicţia de a 

primi subvenţia de către acei angajatori de inserţie care angajează 

aceleaşi persoane.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.p) din Constituţia României, republicată, iar, în aplicarea dispoziţiilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3^ întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 

bugetului asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea unei 

informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.lll 

alin.(l) din Constituţie.
Totodată, sunt incidente prevederile art.l5 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii 

fiscal-bugetare nr,69/2010, republicată.
în acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei 

nr.331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, Jipsind fişa financiară 

(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 

adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 

şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reală ”.
4. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm, în primul rând, că 

nu sunt prezentate activităţile de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea propunerii, astfel cum prevede art.31 alin.(l) lit.f) din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.
La Secţiunea 1 Descrierea situaţiei actuale^ referitor la afirmaţia 

iniţiatorilor potrivit căreia ^foştii condamnaţi, foştii dependenţi de 

droguri, minorităţile etnice precum romii, proaspeţii imigranţi 

persoane fără adăpost, victimele violenţei domestice sau victimele 

traficului de persoane, persoane care beneficiază de ajutor social (...) nu 

intră în categoriile de persoane pentru care angajatorii pot beneficia de
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subvenţii conform legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, precizăm că aceasta nu 

este corectă, deoarece art.l6 din Legea nr.76/2002, în forma în vigoare, 
prevede categorii numeroase de beneficiari, iar persoanele vizate prin 

prezenta propunere, dacă îndeplinesc cerinţele legii, vor beneficia de 

măsurile de protecţie socială.
In ceea ce priveşte Secţiunea a 5-a Consultări efectuate în vederea 

elaborării prezentului act normativ, semnalăm că nu sunt precizate 

organizaţiile non-guvernamentale şi nici structurile de tipul 

întreprinderilor sociale de inserţie cu care au fost derulate consultările, 
folosindu-se exprimările imprecise „cu mai multe organizaţii 

non-guvemamentale” şi „cu structuri de tipul întreprinderilor sociale”.
Cu referire la implicaţiile asupra legislaţiei în vigoare, menţionăm 

că nu este precizată necesitatea modificării/completării Hotărârii 

Guvernului nr, 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare.
Totodată, precizăm că nu sunt avute în vedere prevederile art.8 

alin,(4) teza a Il-a din Legea nr,24/2000, fiind utilizate exprimări cu 

încărcătură afectivă, cum ar fi: „din păcate, nu intră în categoriile de 

persoane
în acelaşi timp, semnalăm că nu sunt respectate prevederile art.36 

alin.(l) şi alin.(2) teza I din Legea nr.24/2000, fiind utilizate exprimări 

incorecte din punct de vedere gramatical, improprii stilului normativ şi 
chiar limbajului juridic, cum ar fi: „calea cea mai eficace de a le asigura 

oamenilor independenţă”, „proaspeţii imigranţi persoane fără 

adăpost, victimele violenţei domestice sau victimele traficului de 

persoane, persoane care beneficiază de ajutor social” - în cadrul acestei 

enumerări unele substantive sunt articulate, altele nu -, „prezintă un 

cumul de probleme”, „acordarea prestaţiilor sociale, care ar trebui să 

fie, de fapt, o plasă de siguranţă temporară”, „sectorul întreprinderilor 

sociale de inserţie 

profesională”, „principiul one-stop-shop”, „renunţarea la angajatorul 

de inserţie a fost făcută prea devreme”, ,Jntreprinderea socială de 

inserţie este, practic, o plasă de siguranţă”, „Scopul final este să

vehicul important de inserţie socio-un
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muncească, nu să revină la statusul de beneficiar de prestaţii sociale'\ 

^potrivirea cu locul de muncă^\ ,Jobcoaching”, ^JEşecurile în angajare'\ 

„unei persoane tipicff \ „se vor întoarce înapoi la bugetul de staf\
5, La artJ pct.l, la partea dispozitivă semnalăm că alin,(4^. IV^) 

nu există în cuprinsul art.5, care conţine doar definiţii marcate cu cifre 

romane, şi astfel nu se înţelege asupra cărui element structural se 

intervine.
Totodată, precizăm că textul preconizat pentru art.5 alin.(4^. IV^) 

nu conţine o definiţie, ci o normă.
5 > “

A

In plus, textul propus nu respectă prevederile art.8 alin.(4) teza I 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit căruia, „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar^ 

fluent şi inteligibil^ fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau 

echivoce"^ şi nici pe cele ale art.36 alin.(l) - ^^ctele normative trebuie 

redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, 
clar şi precis, care să excludă orice echivod\ soluţia legislativă 

preconizată fiind susceptibilă să aducă atingere şi principiului
A

legalităţii, consacrat la art.l alin.(5) din Constituţie - .fn România, 
respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie"".

în acest context, precizăm că în Decizia Curţii Constituţionale 

nr.22/2016 s-a statuat că „una dintre cerinţele principiului respectării 

legilor vizează calitatea actelor normative"", orice act normativ trebuind 

„să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea 

numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să 

fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat"" şi că „respectarea 

prevederilor Legii nr,24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative se constituie într-un veritabil 

criteriu de constituţionalitate prin prisma aplicării artl alinfS) din 

Constitutie^\
în privinţa principiului previzibilităţii legii. Curtea a observat că 

„autoritatea legiuitoare. Parlamentul sau Guvernul, după caz, are 

obligaţia de a edicta norme care să respecte trăsăturile referitoare la 

claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate. Referitor la aceste 

cerinţe. Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în mod 

constant, statuând că o normă este previzibilă numai atunci când este 

redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei
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persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanţă de specialitate - să 

îşi corecteze conduita (Hotărârea din 29 martie 2000, pronunţată în 

Cauza Rotam împotriva României, Hotărârea din 23 septembrie 1998, 
pronunţată în Cauza Petra împotriva României), iar cetăţeanul trebuie 

să dispună de informaţii suficiente referitoare la normele juridice 

aplicabile într-un caz dat şi să fie capabil să prevadă, într-o măsură 

rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe 

scurt, legea trebuie să fie, în acelaşi timp, accesibilă şi previzibilă 

(Hotărârea din 26 aprilie 1979, pronunţată în Cauza Sunday Times 

împotriva Regatului Unitf'K
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, semnalăm că textul 

propus pentru art.5 alin.(4^. IV^) este lipsit de predictibilitate, putând 

conduce la dubii în interpretare, întrucât nu este clară raportarea acestuia 

la definiţia „grupului vulnerabil” prevăzută la art.6 lit.p) din Legea 

asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit art.6 lit.p) din Legea nr.292/2011, „grupul 

vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi 

pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza 

unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependentă de droguri sau 

de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică si
y y

sociaW\
După cum se poate observa, grupul vulnerabil include mai multe 

categorii de persoane, aflate în diverse situaţii din cauza cărora îşi pot 

pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai. Din acest 

motiv, nu se înţelege ce categorie de persoane este vizată prin norma 

propusă, respectiv dacă noua categorie de beneficiari este distinctă de 

cele deja prevăzute la art.5 în forma în vigoare sau înglobează/include şi 
categorii dintre cele prevăzute la art.5, cum ar fi tinerii în risc de 

marginalizare şi/sau tinerii NEET, prevăzuţi la pct. IV^ şi IV"^, mai ales 

că nu este clar elementul structural asupra căruia se intervine.
De asemenea, textul este neclar prin folosirea exprimărilor 

„vulnerabilitate economică şi socială” şi „Situaţia de vulnerabilitate”, 
întrucât, în lipsa unei trimiteri la actul normativ care reglementează 

respectivele situaţii de vulnerabilitate, nu se înţelege la ce situaţii se 

referă.

Decizia nr.900 din 15 decembrie 2020.
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Textul este ambiguu şi prin trimiterea la „capitolul 2 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015”, având în 

vedere că respectivul capitol este rezervat atestatului de întreprindere 

socială - specific întreprinderilor sociale, şi nu întreprinderilor sociale de 

inserţie, în cazul cărora se acordă marca socială - şi conţine şi prevederi 

referitoare la suspendarea şi retragerea atestatului, neînţelegându-se care 

sunt documentele prin care întreprinderea socială de inserţie va justifica 

situaţia de vulnerabilitate.
6. La art.I pct.2, semnalăm că alin.9. 10 nu există în cuprinsul 

art.5, care, aşa cum am menţionat şi la pct.5, conţine doar definiţii 

marcate cu cifre romane, şi astfel nu se înţelege după ce element 

structural va fi introdus textul propus pentru alin. 10. X.
La textul preconizat pentru art.5 alin.(10. X), prin care se propune 

o definiţie a „angajatorului de inserţie”, atragem atenţia asupra faptului 

că o definiţie a acestei expresii este deja prevăzută la art.93‘* alin.(l), 

propus a fî modificat la pct.6.
Prin urmare, textul propus a fî introdus la art.5 generează un 

paralelism legislativ interzis de art.I6 alin.(l) din Legea nr.24/2000 şi 
astfel se aduce atingere şi principiului legalităţii, consacrat la artl 

alin.(5) din Constituţie.
Referitor la încălcarea art.I alin.(5) din Constituţie în raport cu 

art.l6 din Legea nr.24/2000, precizăm că la pct.79 din considerentele 

Deciziei nr,242/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.503 din 12 iunie 2020, Curtea Constituţională, reiterând 

jurisprudenţa anterioară, a statuat că „orz de câte ori există o dublare sau 

o suprapunere între diverse soluţii sau ipoteze normative cuprinse în 

două sau mai multe articole ori legi, se constată existenţa unui 

paralelism legislativ contrar artl alin.(5) din Constituţie^'.
Aşadar, este necesară renunţarea la completarea art.5 cu definiţia 

expresiei „angajator de inserţie”.
7, La artl primul pct4, la textul propus pentru art.93^ litb), 

semnalăm că norma preconizată încalcă principiul nediscriminării 

prevăzut la artl6 alin.(l) din Constituţie, întrucât, prin activităţile de 

informare şi promovare a intereselor persoanelor vulnerabile, adresate 

doar angajatorilor de inserţie în sensul prezentei propuneri, respectiv 

întreprinderile sociale de inserţie, se creează un tratament mai favorabil
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acestora din urmă, fiind astfel discriminatorie faţă de ceilalţi angajatori, 
care, deşi ar fi interesaţi să angajeze persoane vulnerabile, nu ar fi 
informaţi cu privire la situaţia acestora.

Precizăm că, potrivit principiului nediscriminării, în accepţiunea 

Curţii Constituţionale egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor
publice, consacrată cu titlu de principiu de arLl6 alin,(l) din 

Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în 

situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament 

juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic'\2i se vedea Decizia 

nr.875 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.87 din 27 ianuarie 2020, paragraful 45).
Precizăm că, aşa cum reiese din titlul actului normativ de bază 

(Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă), din cuprinsul art.l al acestuia 

care stabileşte ca obiect al legii, printre altele, reglementarea asigurării 

unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, precum şi din art.3 

lit.a)-c), e) şi f), unul dintre scopurile Legii nr.76/2002 este acela al 

ocupării forţei de muncă, prin stimularea persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, precum şi a angajatorilor pentru încadrarea acestora.

Pentru ca într-adevăr să se asigure promovarea participării pe piaţa 

muncii a persoanelor vulnerabile, ar trebui ca activităţile de informare şi 
promovare a intereselor persoanelor respective să se adreseze tuturor 

angajatorilor, nu doar celor de inserţie în accepţiunea propunerii. Având 

în vedere că, potrivit textului propus pentru art.93^ lit.c), una dintre 

modalităţile prin care se realizează promovarea participării pe piaţa 

muncii a persoanelor vulnerabile este subvenţionarea locului de muncă, 
apreciem că mulţi angajatori ar fi interesaţi să angajeze astfel de 

persoane, ceea ce ar contribui la creşterea numărului persoanelor 

vulnerabile care vor beneficia de măsuri de protecţie socială.
A

In consecinţă, pentru ca măsurile de protecţie socială să se acorde 

unui număr cât mai mare de persoane vulnerabile, este necesar să fie 

atraşi cât mai mulţi angajatori care să angajeze astfel de persoane.
Aşadar, ar trebui păstrată redactarea actuală a textului art.93^ lit.b).
Observaţiile sunt valabile şi pentru textul propus la pct.5 pentru

art.93^
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8. La art.l al doilea pct.4, la textul propus pentru art.93^ alin.(3), 
care este identic cu cel în vigoare, semnalăm că modelul contractului de 

solidaritate a fost deja aprobat prin Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se regăseşte în 

anexa nr.27 la aceste norme.
In această situaţie, nu este clar ce model a fost avut în vedere, 

respectiv dacă s-a urmărit păstrarea actualului model al contractului de 

solidaritate sau modificarea acestuia.
Aceeaşi observaţie o formulăm şi cu privire la textul propus la art.I 

pct.9 pentru Sirt93^ alin.(3), în sensul că modalitatea privind accesul la 

acompaniamentul social şi modalitatea privind acordarea sumelor 

prevăzute la art.93'^ şi 93^ au fost deja stabilite prin Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, nefiind clar dacă s-a 

urmărit păstrarea procedurilor deja stabilite sau modificarea acestora.
în cazul în care prin textele propuse pentru art.93^ alin.(3) şi 

pentru art.93^ alin.(3) s-a urmărit modificarea actualului model al 
contractului de solidaritate, respectiv modificarea modalităţii privind 

accesul la acompaniamentul social şi a modalităţii privind acordarea 

sumelor prevăzute la art.93^ şi 93^, ar fi fost necesar ca această intenţie 

să facă obiectul unui articol distinct care să prevadă modificarea în mod 

corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.
9. La art.I pct.5, la textul propus pentru art.93^ lit.d), având în 

vedere şi observaţiile de la punctul precedent, semnalăm că nu trebuie 

identificate întreprinderile sociale de inserţie, ci cât mai mulţi angajatori 

interesaţi să aplice măsurile de protecţie socială şi să angajeze persoane 

vulnerabile.
10. La art.I pct.6, la textul propus pentru art.93‘‘ alin.(l), 

semnalăm că textul în vigoare prevede o definiţie mult mai largă a 

expresiei „angajatori de inserţie”, referindu-se la toţi angajatorii, nu doar 

la întreprinderile sociale de inserţie.
în acest context, precizăm că, prin restrângerea sferei angajatorilor 

de inserţie la categoria întreprinderilor sociale de inserţie, se va restrânge 

considerabil şi sfera persoanelor care pot beneficia de măsurile de 

protecţie socială.
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De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că noua definiţie a 

„angajatorului de inserţie”, care se referă doar la întreprinderea socială 

de inserţie, nu se corelează cu definiţia „angajatorului” prevăzută la art.5 

pct.I în forma de lege lata, potrivit căruia angajatorul este „persoană 

juridică sau persoană fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România 

ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanţa din România a unei 

persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit 

legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legir.
Din acest punct de vedere, sunt încălcate prevederile art.6 alin.(l) 

teza a 11-a din Legea nr.24/2000, potrivit cărora „Soluţiile pe care le 

cuprinde^ trebuie să fie temeinic fundamentate, luăndu-se în 

considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi 

cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne
Precizăm că, din analiza prevederilor art.3 alin.(l) din Legea 

nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, reiese 

că întreprinderile sociale pot fi doar anumite categorii de persoane 

juridice, nu şi persoanele fizice.
A

In acest caz, norma propusă aduce atingere dispoziţiilor art.l6 

alin.(l) din Constituţie, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa 

legii, deoarece creează un tratament mai favorabil întreprinderilor sociale 

de inserţie, în calitate de angajatori ai persoanelor vulnerabile, fiind 

astfel discriminatorie faţă de ceilalţi angajatori, persoane fizice sau 

juridice, care au angajaţi persoane vulnerabile, dar care nu vor beneficia 

de facilităţile prevăzute de Legea nr.76/2002.
In consecinţă, este necesară păstrarea actualei redactări a art.93'^ 

alin.(l), în ceea ce priveşte includerea în categoria „angajatorilor de 

inserţie” a tuturor angajatorilor care încadrează persoane vulnerabile, nu 

doar a întreprinderilor sociale de inserţie.
La textele propuse pentru 3^.93^^ alin.(3) lit.a) - d), precizăm că 

sintagma „angajatorii de inserţie” s-ar putea utiliza doar în cazul însuşirii 

observaţiei anterioare, referitoare la păstrarea actualei redactări a alin.(l). 
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din cuprinsul 

propunerii, în care sunt folosite exprimări ca: „angajatorii de inserţie”, 
„angajatorul de inserţie”, „angajator de inserţie”.

^ Proiectul de act normativ - nota noastră.
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In plus, la art.93 alin.(3) lit.a), semnalăm că sintagma „persoanele 

angajate din categoriile prevăzute la acest alineat” este imprecisă, putând 

genera dubii în interpretare, întrucât nu se înţelege ce element structural 

este avut în vedere, respectiv ce persoane angajate sunt vizate, mai ales 

că la alin.(3), care este alcătuit din patru litere, nu sunt enumerate 

categorii de persoane angajate, ci diferite categorii de angajatori de 

inserţie care nu beneficiază de suma prevăzută la alin.(l).
11. Sub rezerva eliminării/reconsiderării soluţiilor neconstitutionale
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- lipsite de predictibilitate, discriminatorii sau care instituie paralelisme 

legislative -, în subsidiar, formulăm unele observaţii de redactare şi de 

tehnică legislativă, care ar putea fi valorificate cu prilejul elaborării unei 

noi propuneri legislative.
11.1. La art.I pct.l, la textul propus pentru art.5 alin.(4^. IV^), 

semnalăm că exprimarea „persoana din grup vulnerabil” este incompletă 

şi neconformă atât regulilor gramaticale, cât si stilului normativ. O 

exprimare corectă ar fi fost „persoana care face parte dintr-un grup 

vulnerabil”. Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
11.2. La art.l primul pct.4, la textul propus pentru art.93\ 

precizăm că trimiterea la art.5 punctul 4^ IV^ nu este corectă, având în 

vedere observaţia de la pct.5, fiind necesară revederea acesteia.
La lit.b), semnalăm că exprimarea „în rândul angajatorilor de 

inserţie” este improprie şi nespecifică stilului normativ. Observaţia este 

valabilă şi pentru art.93^ propus la pct.5.
11.3. La art.l pct.9, semnalăm că textele propuse pentru art.93^ 

alin.(l) şi (2) sunt aceleaşi cu cele în vigoare şi că, de fapt, intervenţia 

legislativă propusă la acest punct vizează doar modificarea alin.(3). în 

consecinţă, partea dispozitivă trebuie reformulată astfel încât să se 

refere doar la elementul structural asupra căruia se intervine.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru partea 

dispozitivă a pct.lO, care trebuie reformulată, având în vedere că textul 

propus pentru art.93* alin.(2) este identic cu cel în vigoare.
11.4. La art.l pct.5, la textul propus pentru art.93^ lit.d), 

semnalăm că exprimarea „întreprinderilor sociale de inserţie care deţin 

marca socială” este pleonastică, deoarece, potrivit art.l2 din Legea 

nr.219/2015, „Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică

10



prin acordarea mărcii sociale'\ ceea ce înseamnă că orice întreprindere 

socială de inserţie deţine o marcă socială.
11.5. La art.I pct.6, la textul propus pentru art.93^ pentru precizia 

normei, ar fi fost necesar ca redactarea „conform prevederilor legale” să 

fie înlocuită prin trimiterea la actele normative vizate, cu indicarea 

elementelor structurale. Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile 

similare din propunere.
11.6. La art.I pct.8, la textul propus pentru art.93^ alin.(l), 

semnalăm că exprimarea „menţine raportul de muncă” nu este specifică 

limbajului juridic, întrucât un raport de muncă nu se menţine, ci nu se 

stinge (raporturile juridice se nasc, se modifică şi se sting, iar între 

naştere şi stingere, raporturile juridice se desfăşoară). Observaţia este 

valabilă şi pentru alin.(3), unde este folosită exprimarea „menţinerii 

raporturilor de muncă”.
Precizăm că raportul de muncă se naşte, în acest caz, pe baza unui 

contract individual de muncă, aşa cum prevede art.93'^ alin.(2) lit.a) - 

„încadrarea în muncă se realizează în condiţiile prevăzute de Legea 

nr,53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la 

expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată”, astfel încât exprimarea 

corectă ar trebui să se refere la existenţa unui contract de muncă, fie nou 

încheiat, fie prelungit.

P] EŞepiNTE

Florin II

Bucureşti 

Nr.411/13.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 103/6 feb. 2002L. nr. 76/2002

Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(V. O.C.C. nr. 217/2003-M. Of. nr. 425/17 iun. 2003-art. 44 lit. m); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2014 -M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 
(art. 47 alin. (2))

promulgată prin D. nr. 84/20021 M. Of. nr. 103/6 feb. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

2 modificări prin O.U.G. nr. 124/2002 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu completări prin L. nr. 4/2003

modifică art.l7 alin.(l) lit.d, an.18 alin.(2) 
Ht.a, art.38 alin.fl) lit.d, an.72, art.79 
alin. (2). art.86 alin. (2) - (4): introduce 
alin.(2_}). (2_2) şi (3^1) la an.86

M. Of. nr. 26/20 ian. 2003

3 modificări prin M. Of. nr. 821/13 nov. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme 
financiare şi pentru modificarea unor acte nonnative

aprobată prin L.nr. 41/2003

O.U.G. nr. 147/2002 modifică, începând cu luna ian. 2003, 
art.26 alin. (1) şi art. 28

M. Of. nr. 51/29 ian. 2003

< modificări prin L. nr. 4/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

modifică art.86 alin. (1)

5 modificări prin L. nr. 232/2003 M. Of. nr. 373/31 mai 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală

abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. (}) 
şi (2)

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 217/2003 
de neconst. prin

M. Of. nr. 425/17 iun. 2003
Decizia nr. 217 din 15 mai 2003 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

art. 44 lit. m)

7 modificări prin O.G. nr. 86/2003 IM. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar 

aprobată cu modificări şi L. nr. 609/2003 
completări prin

repune in vigoare art. 32 alin. (1) şi (2) ca 
urmare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 
232/2003M. Of. nr. 930/23 dec. 2003
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8 modificări prin L. nr. 107/2004 M. Of. nr. 338/19 apr. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifica ari.16 lit.e), art.î7 aUn.(})partea 
miroductivă şi lit.a). g) şi h). art.I7 alin.(2) 
îit.a) şi b), art.IS alin.(2) Ut.c), ari. 19 lit.a), 
art.25 alin. (2). art.26. art.28. art.33 alin.(l) 
lit.J), art.34 alin.(2), art.35, ari.38 alin.(l) 
lit.a) şi h). art.44 Ut.m), art.45 alin.(I) lit.e), 
ari.50 alin.(3). art.56. art.61 alin.(3). 
art.66; ari.67 alin.(2). art.71 alin.(3). 
art.72, art.76, art.7S, art.79 alin.(I). art.SO. 
art.S3 alin.(2). art.SS, art.86. arl.87, art.SS, 
art.SP, art.90, art.9l. art.92, art.93 alin.(J), 
art.94. art.113 partea introductivă, art.114 
lit.b): introduce alin.fl^l) la ari.24 
,alin.(3) la art.25,alin.(2) la art,27 
.alin.(l_!)-(}_3) la an.34, art.48_J, 
art.56J, art.66_},alin.(3) şi (4) la art.67. 
art.85_l, art.S6_l. art.86J2. lit.i) la 
art.113. alin.(2) la art.l 16, aii.l 16_1: 
abrogă art.l7 aUn.(}) lit.i), arl.38 alin.(l) 
lit.i). art.83 alin.(3)

9 modificări prin L. nr. 580/2004 M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică art. 71 alin. (3). art. 85 alin. (2): 
introduce art. 84_1 şi art. 84_2

10 modificări prin O.U.G. nr. 144/2005 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată prin L. nr. 68/2006

modifică, la 1 ian. 2006, ari.5 pct.lll şi IV. 
art.21, art.22 alin.(1), art.26. arl.28. ari.31, 
art.39, art.44 lit.b) şi c), art.49, art.50 
alin.(3). art.57, art.66_lalin.(2), lit.a) şi d) 
şi alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 
alin.(l) partea introductivă, art.83 alin.(2), 
art.S5 alin.(l) şi (2). art.S6 alin.(7) lit.e), 
art.93 alin.(l). art.l 16 alin.(2). art.127; 
introduce, la 1 ian. 2006. pcî.IV_l la 
art.5, alin.(2_l) şi (3_1) ia art.66_l. 
art.73_l, alin.(3) la arl.9l: 
abrogă, la 1 ian. 2006, art.l 13 lit.d): 
în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de 

bază minim brut pe ţară" şi "salariu! minim 
bîvt pe ţară" se înlocuiesc cu sintagma 
"salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată", iar sintagma "venituri 
mai mici decât indemnizaţia de şomaj"se 
înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici 
decât salariul de bază minim brut pe ţară 
garantai în plată
în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" 

se elimină. întrucât regimul fiscal aplicabil 
sumelor acordate potrivit legii este 
reglementat prin Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

M. Of. nr. 268/24 mar. 2006

11 imodificări prin L. nr. 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă O.U.G. nr. 144/2005
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12 modificări prin O.U.G. nr. 91/2007 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei sociale

aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2008

modifică ari.26. ari.27 alin.(]), ari.28, 
art.29:
introduce alin. (2) Ia ari. 30

M. Of. nr. 725/27 oct. 2008

13 modificări prin O.U.G. nr. 126/2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

M. Of. nr. 224/7 apr. 2009

M. Of. nr. 697/14 oct. 2008 modifică ari. 5 pct. IV Iii. c), art. J 7 alin.
(!) Ut. a) şi f), art. 19 Ut. d). art. 33 alin. (I) 
Ut. a), art. 34 alin. (î) Ut. b) şi alin. (3) Ut. 
b), art. 38 alin. (!) Ut. a), art. 44 Ut. h), c) şi 
k), art. 45 alin. (1) Ut. d) şi alin. (3). art. 47, 
art. 48_] alin. (4). (5) şi (6). art. 66 alin.
(1) . art. 73_I alin. (1). art. 74. art. 75. art. 
79 alin. (2), art. 80 alin. (J). art. 83 alin.
(2) Ut. a) şi b). art. 85 alin. (I). (2) şi (5). 
art. 86_2 alin. (2). art. 99 Ut. b), art. lOî. 
art. JJ4. art. 127;
introduce pct. IX la art. 5. art. 33_î. alin. 
(4) şi (5) la art. 37. alin. (3_I) la art. 45, 
alin. (7) la art. 48_I, alin. (5) la art. 66, 
alin. (3) şi (4) Ia art. 79, alin. (2) şi (3) la 
art. 95. lit.j) la art. 113; 
abrogă art. 85 alin. (3). art. 94

aprobată prin l. nr. 55/2009

1-1 modificări prin O.U.G. nr. 192/2008
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri de 
relaxare fiscală în vederea creşterii economice şt a numărului 
locurilor de muncă

respinsă prin L. nr. 121/2009

M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 la I ian. 2009. modifică art. 85_I: 
introduce art. 84 3

M. Of. nr. 293/5 mal 2009

15 modificări prin O.U.G. nr. 226/2008 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 

aprobată prin L. nr. 292/2009

abrogă O.U.G. nr. 192/2008

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009

16 modificări prin L. nr. 55/2009 ’M. Of. nr. 224/7 apr. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim bnjt pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

aprobă O.U.G. nr. 126/2008

17 modificări prin L. nr. 121/2009 IM. Of. nr. 293/5 mai 2009
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 
în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 
muncă

respinge O.U.G. nr. 192/2008

10 modificări prin L. nr. 118/2010 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

se reduce cu 15 % cuantumul indemnizaţiei 
de şomaj şi drepturile băneşti prevăzute la 
art. 72, 73J, 74 şi 75;

abrogă art. 78 şi 79

19 modificări prin O.U.G. nr. 108/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată prin L. nr. 102/2011

M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 modifică art. 5 pct. IX, art. 39 alin. (2) Ut. 
a), art. 40 alin. (I), art. 42 alin. (I), art. 44 
Ut. d), art. 73^1 alin. (4), art. 127; 
introduce alin. (3)‘(5) la art. 33

M. Of. nr. 426/17 iun. 2011
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20 modificări prin L. nr. 233/2010 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică ari. 66_] alin. (5): 
introduce alin. (4) la an. 25. an. 37_1. Ut. 

e) la an. 41 alin. (1). alin. (I_l)-(1_3) la 
an. 41, alin. (5) la art. 45. alin. (I_l) la 
art. 95

21 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013

modifică ari. 19 lil.J). aii. 21. an. 22 alin. 
(2), art. 24 alin. (1) Ut. a), an. 26. an. 27. 
art. 29, art. 31 alin. (1). art. 34 alin. (1_1) 
Ut. a), art. 35 alin. (1)

M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

22 modificări prin O.U.G. nr. 17/2011
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 
decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu modificări şi L. nr. 41/2012 
completări prin

M. Of. nr. 145/28 feb. 2011 modifică art. 5 pct. V. VI fi Vil. art. 16 Ut. 
h). an. 34 alin. (2). art. 37 alin. (1). art. 38 
alin. (2) şi (3):
abrogă art. 17 alin. (2) Ut. c). art. 38 alin. 
(l)Ut. n)

M. Of. nr. 190/23 mar. 2012

23 modificări prin L. nr. 102/2011 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentm şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă O.U.G. 108/2010

24 modificări prin L. nr. 187/2012 'M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de I februarie 2014, art. 
UI. an. 112

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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2S modificări prin L nr. 250/2013 M. Of. nr. 457/24 iul. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale

modifică ari.14. ari. 16 Ut. e), ari. 17 alin. 
(1) Ut. k). ari. 20. ari. 21. ari. 26. ari. 27 
alin. (1). an. 2S. ari. 29, ari. 32, ari. 33 
alin. (!) Ut. a), ari. 37 alin. (4), ari. 38 alin. 
(1) Ut. k). ari. 44 Ut. a) şi h), ari. 45 alin.
(1) Ut. h) - d). g) şi i). art. 45 alin. (3) şi 
(3_1). art. 48_1 alin. (2). art. 48_1 alin.
(7). art. 66 alin. (2) Ut. a) şi h). art. 72 alin.
(1) . art. 73 alin. (]), art. 73_1 alin. (!), art. 
76. art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1) şi (2), 
art. 84 alin. (1). art. 85 alin. (1). (4) şi (5). 
art. 86 alin. (1), (5) şi (S). ari. S6_l alin.
(3) şi (5). an. 87, arf.'SS alin. (1) şi (4), art. 
93 alin. (I). art. 95 alin. (3), aii. 100 alin.
(2) IU. c) şi e). art. 106 Ut. a), art. 107 alin. 
(2) - (4), art. 108, art. 109, art. 113 Ut. a), 
c) şi h), art. 114 alin. (1) Ut. b). art. 116:

introduce pct. 1V_2 - 1V_3 la art. 5, alin. 
(3) la art. 10. art. 22_1, Ut. a_l) la art. 33 
aiin. (I), Ut l_J) la art 33 alin. (!}, Ut. o) 
la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art. 42, Ut. 
n) - q) la aii. 44, lit.j) şi k) la art. 45 alin. 
(1). alin. (3_2) la aii. 45, alin. (4) la art. 
48. Ut. c) la an. 53. Ut. cj) la art. 57 alin. 
(1). alin. (2_1) la aii. 57. subsecţiunea 3_1 
la capitolul 5 secţiunea a 2 - a. cu art.
70_] - 70_5. alin. (6) la art. 73_1. art. 
75_1. secţiunea 3_1. după art. 93. cu art. 
93 J - 93 J. alin. (ij) - (i_5) la art 95. 
alin. (3) la an. 100, Ut. k) şi l) la aii. 113, 
Ut. c) la aii. 114 alin. (1);

abrogă art. 17 alin. (1) Ut. d). art. 19 Ut. 
d). art. 48_1 alin. (3)

26 modificări prin O.U.G. nr. 28/2014 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 modifică art. 30;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative abrogă art. 55 alin. (3) şi (4) 
privind taxele şi tarifele nefiscale 

aprobată prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014

27 modificări prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2014 pentoi modificarea unor acte normative privind 
taxele şi tarifele nefiscale

aprobă O.U.G. nr. 28/2014

28 completat prin L. nr. 195/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

introduce art. 77_1 şi aii. 77_2

29 modificări prin M. Of. nr. 773/4 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată cu modificări şi L. nr. 172/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 60/2016 modifică art 58. aii. 74. art. 75, art 75_1. 
art 76 alin. (!) şi (2), art 80. art. 81. art.
85;

M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 introduce pct. IV_4 la art. 5. art. 73_2 şi 
art. 73_3. art. 76_1, art.85_2. alin. (3) la 
art. 93 4
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30 completat prin O.U.G. nr. 6/2017 M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 introduce art. 76 2-76 4
Ordonantâ de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

M. Of. nr. 993/14 dec. 2017aprobată cu modificări şi L. nr. 250/2017 
completări prin

31 modificări prin L. nr. 172/2017 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr.60/20]6 şi modifică art. 5 pct. IV_4, art. 
7S_Î alin. (4) Ut. c), art. 76_1. art. 80 alin. 
(3) Ut. h):

introduce alin. (2_J) şi (2_2) la ari. 75_J, 
Ut. g) la ari. 75_l alin. (4)

32 modificări prin M. Of. nr. 991/13 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale

aprobată cu modificări şi L. nr. 140/2018 
completări prin

O.U.G. nr. 95/2017 modifică art. 5 pct. Vşi VI, aii. 16 Ut. d). 
art. } 7 alin. (1) Ut. c) şi k). art. 18 alin. (2) 
Ut. b) şi c) şi alin. (3), art. 19. art. 20, 
art.21. art. 22 alin. (2). art. 22_1 alin. (2). 
ari. 24 alin. (!) Ut. a), art. 28. art. 29. art. 
30 alin. (I), art. 33 alin. (I) Ut. b), art. 37 
alin. (l), art. 38 alin. (!) Ut. k). art. 39 alin. 
(2) Ut. b). art. 42 alin. (2), art. 44 Ut. b) şi 
g). art. 47 alin. (1). art. 48 alin. (2). art. 
73_J alin. (5) Ut. b) şi c). art. 73_J alin.
(6). art. 73_2 alin. (1). art. 76_3 alin. (3) 
Ut. g), art. 77_2 alin. (2), art. 80 alin. (3) 
Ut. b) şi c). art. S4_I alin. (1). ari. 85 alin. 
(6) Ut. b). art. 93_4 alin. (3) Ut. b). art. 95 
alin. (l_4) şi art. 114 alin. (î) Ut. a);

M.Of. nr. 507/20 iun. 2018

introduce Ut. d_J). I) şi m) la art. 17 alin. 
(I). alin. (2_I) la art. 39. Ut. h)-k) la art. 
75_] alin. (4). Ut. a_l) la art. 76_3 alin.
(3). Ut. d) la art. 85 alin. (6) şi Ut. m) la art.
113:

abrogă art. 24 alin. (I) Ut. b). art. 26. art. 
27. art. 31. art. 32. art. 34 alin. (2). art. 77 
Ut. c), an. 84_l alin. (3), pct. i cu art. 93. 
art. 95 alin. (1 _5), art. 113 Ut. c) şi ari. 114 
alin. (1) Ut. c)

33 modificări prin L. nr. 250/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 modifică art. 73_î, art. 76 alin. (4):

introduce alin. (5) şi (6) la aii. 58. aii. 
76 2- 76 4

34imodificări prin L nr. 140/2018 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale

introduce Ut. d) la art. 73_1 alin. (3): 
abrogă art. 1 pct. 32 din O. U. G. nr. 
95/2017. care modifica art. 73_1 alin. (5) 
Ut. b) şi c) din L. nr. 76/2002 şi art. 1 pct. 
33 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica 
art. 73J alin. (6) din L. nr. 76/2002
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35 modificări prin O.U.G. nr. 60/2018 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 modifică ari. 73_2 alin. (1) şi alin. (4). ari. 
80 alin. (1). ari. 85 alin. (I) şi (5) şi ari. 
93_4;
inlroduce alin. 0_l) la ari. 73_2

Ordonanţă de urgenţă pentoi modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul forţei de muncă

aprobată prin L. nr. 89/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

36 modificări prin L. nr. 335/2018 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şl stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică ari. 66 alin. (4)

3? modificări prin L. nr. 89/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul forţei de muncă

aprobă O.V.G. nr. 60/2018

36 modificări prin L. nr. 225/2021 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

inlroduce ari. 33_2 şi ari. 33_3 
(Aclualizarea indicaionilui social de 
referinţă prevăzut la art. 33_2 intră în 
vigoare la 1 martie 2022.): 
abrogă art. 127 alin. (2)

39 modificări prin O.U.G. nr. 101/2021 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 pct. l\/_4 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat

modifică ari. 5 pct. IV_4

“0 modificări prin L. nr. 244/2021 IM. Of. nr. 965/8 oct. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică ari. 16 lit.f):
introduce lit.j) la art. 3, lit. g) la art. 5pct
IVJ şi lit. d) la art. 53
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 561/28 iul. 2015L. nr. 219/2015
Lege privind economia socială

promulgată prin D. nr. 671/20151 M. Of. nr. 561/28 iul. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind economia socială

2 modificări prin L. nr. 210/2016 :M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 modifică art. 30
Lege pentru modificarea unor acte normative
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 72/5 feb. 2003L. nr. 53/2003

Lege - Codul muncii
(V. Decizia I.C.C.J. nr. XLy2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 (art. 269 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 
553/22 iul. 2008 (art. 25 şi art. 26); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 (art. 38 şi art. 238); Decizia I.C.C.J. 
nr. 6/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011 (art. 74 alin. (1) lit. d)): Decizia I.C.C.J. nr. 4/2012 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2012 (art. 238 
alin. (1). art. 241 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2012-M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 (art. 252 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 
1/2013- M. Of. nr. 118/1 mar. 2013); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 138/24 feb. 2015 (art. 76 lit. b), art. 78))

promulgată prin D. nr. 68/20031 M. Of. nr. 72/5 feb. 2003 
Decret pentru promulgarea Legii • Codui muncii •

2 modificări prin :M. Of. nr. 814/18 nov. 2003
Lege pentru modificarea iit. e) a art. 50 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

L. nr. 480/2003 modifică Iii. c) a art. 50.

3 modificări prin L. nr. 541/2003
Lege pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

U. Of. nr. 913/19 dec. 2003 modifică ari. 296, ari.298 alin. (3)

4 modificări prin iM. Of. nr. 576/5 iul. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii

aprobată cu modificări şi L. nr. 371/2005 
completări prin

O.U.G. nr. 65/2005 modifică art. 2 lit. b). ai1. 14 alin. (3). an. 
16 alin. (1), ari. 17 alin. (1) şi alin. (2) 
partea introductivă, lit. d) şi m), art. 18 
alin. (1) partea introductivă, art. 19, art.
21. art. 22, art. 28 lit. b). art. 31 alin. (4), 
art. 34 alin. (3). art. 40 alin. (1) lit. h). art. 
40 alin. (2) lit. d). ari. 49 alin. (3). art. 52 
alin. (2), art. 56 lit. d) şi g), art. 61 lit. b), 
art. 63 alin. (2) la data stabilirii in 
contractul colectiv de muncă. încheiat la 
nivel naţional sau la nivel de ramură de 
activitate aplicabil, a procedurii de 
evaluare, art. 64 alin. (2), (3) şi (4). art. 68 
lit. a), an. 69, art. 70 alin. (1), art. 70 alin. 
(2) partea introductivă, art. 70 alin. (2) lit. 
f). art. 70 alin. (3). art. 71. ari. 72, art. 74 
alin. (1) Ut. c), art. 81 lit. e). art. 82 alin.
(1), ari. 84 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 
in alin. (3), art. 118, art. 129 alin. (1), 
art. 145 alin. (1) şi (2), art. 152 alin. (1), 
denumirea cap. II al titlului IV, art. 167, 
art. 190, art. 191 alin. (1) şi (2), art. 193. 
art. 205, art. 207, art. 213, art. 276 alin. (1) 
lit. d) şi e):

M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005

introduce alin. (l_l) la art. 17, alin. (4_1) 
la art. 17, alin. (1_1) la art. 18, alin. (4_1) 
la an. 31, alin. (2) la art. 51, lit. e) la art. 
61. alin. (1_1) la art. 62, alin. (3) la art. 73, 
alin. (4) şi (5) la art. 80. lit. d_l) - d_3) la 
art. 81, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 111, alin. 
(l_l) la art. 129, lit. h) - k) la alin. (1) al 
art. 276, art. 280 1;

abrogă art. 51 Ut. g), art. 74 alin. (2). art. 
103 alin. (3), art. 140 alin. (4), art. 168. 
art. 171 alin. (1), art. 192, an. 206. art. 
208 - 212
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5 modificări prin L. nr. 241/2005 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005 abrogă art. 280
Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9, art. 10); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 
868/22 dec. 2008 (art. 9 alin. (1) lit. b) şi c))

6 modificări prin L. nr. 371/2005 M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 ■ Codul muncii

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 65/2005 şi modifică ari. 17 alin. (}), 
alin. (1_1). partea introductivă a alin. (2). 
alin. (2) lit.ni) şi alin. (4_1). art. JS alin. (1) 
partea introductivă şi alin. art.19,
art.2J alin. (1). art.51 alin. (4_1), art. 40 
alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit d). art.52 alin.. . 
(2), art.56 lit. g). art.âl lit.e). art.63 alin.
(2). ari.64 alin. (2). (3) şi (4). art.69. arl.70 
alin. (2) lit.J). art.71 alin. (3), art.72, art.SO 
alin. (4) şi (5). art.81 lit. d_l). art.84 alin.
(}), art.Ul alin. (2)şialin. (2J). art.276 
alin. (I) lit. a) ■ k)

7 modificări prin O.Lf.G. nr. 55/2006 M. Of. nr. 788/18 sep. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 — Codul muncii

aprobată cu completări prin L. nr. 94/2007

modifică art.6 alin.(2). art. 17 alin.(l). 
art.18 alin.(l) partea introductivă, art.20 
alin.(l), art.56 lit.a) şi b). art.65. titlul II. 
cap. V‘ titlul secţiunii a 5-a, art. 68. art. 69, 
art.70. art.71, art.84 alin.(2) lit.e), art.86, 
art.101. art.108, art.122 alin. (2). art.123. 
ari.124 alin.(l). art.132 alin.(4). arî.296. 
art.298 alin. (3);

M. Of. nr. 264/19 apr. 2007

introduce alin.(3) la art.6, lit.g) la alin.(l) 
al art. 18. art.71_l. art.71_2. lit.c_l) la 
alin.(2) al art.84. alin. (2) la art.85. 
art.l01_l. alin.(2_1) la art. 104, alin.(l_l) 
şi (2_1) la art.122, art.l29_] după titlul 
cap.ll al titlului 111, art.131 _1:

abrogă art.56 lit.e)

8 modificări prin L. nr. 94/2007 :M. Of. nr. 264/19 apr. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 74 alin.(l) lit.e), art.181

9 modificări prin L. nr. 237/2007 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007
Lege privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din 
Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

modifică art.269 alin.(l)

10 modificări prin L. nr. 202/2008 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 134 alin. (1)

11 modificări prin M. Of. nr. 765/13 nov. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

aprobată prin L. nr. 167/2009

O.U.G. nr. 148/2008 modifică art. 296, art. 298 alin. (3)

M. Of. nr. 321/14 mai 2009

Consiliul Legislativ - joi, 31 martie 2022 Pag. 2 din S



12 modificări prin L. nr. 167/2009 M. Of. nr. 321/14 mai 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii

aproba O.U.G. nr. 148/2008

13 modificări prin L. nr. 331/2009 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009
Lege privind modificarea lit. e) a alin. (1) al ari. 276 din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică ari. 276 alin. (1) lit. e)

14 modificări prin L. nr. 49/2010 M. Of. nr. 195/29 mar. 2010
Lege privind unele măsuri in domeniul muncii şi asigurărilor 
sociale

modifică art. 56 partea introductivă şi lit.
d):
introduce alin. (2) la ari. 56: 
abrogă art. 61 lit. e)

15 modificări prin L. nr. 40/2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

M. Of. nr. 225/31 mar. 2011 modifică art. 1 alin. (1), art. 16. art. 17 
alin. -(2) lit. d). art. 17 alin. (4).art. 29 alin. 
(4). art. 31. ari. 33, art. 34 alin. (3) şi (5), 
art. 35 alin. (l).arl. 36, art. 40 alin. (1) lit. 
b). art. 44 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. d). 
art. 52 alin. (2). art. 53. art. 56 alin. (1) lit. 
a), b) şi d). art. 60 alin. (1) lit. b), art. 60 
alin. (2). art. 63 alin. (2), art. 71 _} alin.
(6). art. 72. art. 73 alin. (1). art. 79 alin. (2) 
şi (4), art. 80 alin. (3) - (5). art. 81 lit. b) şi 
e). art. 82 alin. (1). art. 86 alin. (3). art. 87. 
art. 88. art. 89. art. 90 alin. (2). art. 93. ari. 
94 alin. (2) - (4), art. 95 alin. (2), art. 96, 
art. 100, art. 101 _1 alin. (4). art. 107 alin. 
(2). art. 111, art. 115 alin. (1). art. 119, art. 
122 alin. (2_1). art. 123, art. 129. art. 140 
alin. (2). art. 143 alin. (5). art. 150 alin.
(2). art. 157. art. 161 alin. (2). art. 194, art. 
195 alin. (1). art. 215. art. 217, art. 222, 
art. 223 alin. (2). ari. 224 alin. (1), art. 225 
alin. (I), art. 228, art. 229, art. 230. ari. 
235. art. 236 alin. (2), art. 237. ari. 248. 
art. 258, art. 268 alin. (2) lit. b). art. 270, 
art. 276 alin. (1) lit. e). art. 294: 
introduce lit. d_J) la art. 17 alin. (2), alin. 
(2) la art. 25, lit. n) la art. 39 alin. (1). lit. 
g) ia art. 39 alin. (2). lit.j) Ia art. 40 alin.
(1) , alin. (5) şi (6) la art. 49. lit. b_l) la 
art. 50. lit.j) la art. 52 alin. (1). alin. (3) la 
art. 52, alin. (2_1) la art. 69, alin. (3) la 
art. 78, art. 100_1, alin. (2_2) la art. 122, 
alin. (2) la art. 142, lit. e) la art. 226, art. 
256J. alin. (3) la art. 264. lit. ej) şi l) - 
o) la art. 276 alin. (1), art. 279_1. alin.
(2) - (6) Ia art. 280 1. alin. (5) la art. 296; 
abrogă art. 27 alin. (3). art. 32 alin. (3), 
art. 35 alin. (3), art. 50 lit. d). art. 52 alin. 
(1) lit. h). art. 60 alin. (1) lit. g), ari. 84. 
ari. 95 alin. (3), art. 98 alin. (3), art. 225 
alin. (2). an. 231 - 234. an. 238 - 247, an. 
264 alin. (1) lit. b), art. 290, art. 293, art. 
298 alin. (2) ultima liniufă
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16 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 345/18 mai 2011
Lege - Codul muncii

17 completat prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

introduce, la I septembrie 2012. alin. (3) la 
art. 269

18 modificări prin L. nr. 147/2012 'M. Of. nr. 509/24 iul. 2012
Lege pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 139 alin. (1)

19 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010 până la J februarie 2013 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

20 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de I februarie 2014. modifică art. 
264, art. 265; 
abrogă art. 261-263

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

21 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 febntarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

22 modificări prin L. nr. 2/2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 modifică art. 269 alin. (1)

23 modificări prin L. nr. 214/2013 IM. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

24 modificări prin L. nr. 255/2013 :M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifcă. la 1 februaiie 2014, art. 61 Ut. b): 
introduce Ut. c_l) la art. 52 alin. (1)

25 modificări prin L. nr. 77/2014 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 251 alin. (4)

Consiliul Legislativ - joi. 31 martie 2022 Pag. 4 din 8



26 modificări prin L. nr. 12/2015 M. Of. nr. 52/22 ian. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică aii. 56 alin. (1) Iii. c). aii. 145 
alin. (2). an. 146:
introduce alin. (5)-(6) la aii. 16. alin. (3) şi 
(4) la an. 92. alin. (4)-(6) la ari. 145

27 modificări prin L. nr. 97/2015 :M. Of. nr. 316/8 mai 2015
Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică an. 137 alin. (1)

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 279/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 431/17 iun. 2015
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

an. 52 alin. (1) lit. b) lez^ întâi

29 modificări prin D.C.C. nr. 279/2015 'M. Of. nr. 431/17 iun. 2015
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 52 
alin. (!) Ui. b) teza îniăi(tenncnul se 
împlineşte la 1 august 20l5)după care 
operează prevederile art. 147 din 
Consiitiilie

30 modificări prin D.C.C. nr. 814/2015 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

suspendă pentni o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 60 alin. (!) lit. g) (termenul 
se împlineşte la 5 februarie 2016) după 
care operează art. 147 din Constituţie

31 admisă excepţie D.C.C. nr. 814/2015 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 950/22 dec. 2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

an. 60 alin. (1) lit. g)

32 modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte notmative

introduce lit. g) la alin. (l) al art. 51

33 admisă excepţie D.C.C. nr. 261/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 511/7 iul. 2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

an. 52 alin. (1) lit. a)

34 modificări prin D.C.C. nr. 261/2016 M. Of. nr. 511/7 iul. 2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
52 alin. (1) lit. a) (termenul se împlineşte 
la 22 august 2016) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

35 modificări prin L. nr. 176/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 139 alin. (1)

36icompletat prin L. nr. 220/2016 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

introduce o nouă liniuţă la art. 139 alin. (1)
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37 modificări prin O.U.G. nr. 53/2017 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică aii. J6, aii. 17 alin. (5), aii. JJ9. 
aii. 260 alin. (1) Ut. e) şi aii. 265 alin. (2): 
introduce aii. ]5_J, Ut. e_l)-e_3) şi q) la 
aii. 260 alin. (1), alin. (}_!). (4) şi (5) la 
aii. 260:
abrogă aii. 264 aîin. (4)

aprobată cu modificări şi L.nr. 88/2018 
completări prin

M. Of. nr. 315/10 apr. 2018

38 admisă excepţie D.C.C. nr. 759/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 108/5 feb. 2018
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art. 56 alin. (1) Ut. c) teza a doua, prima 
ipoteză

39 modificări prin D.C.C. nr. 759/2017
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua. prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

M. Of. nr. 108/5 feb. 2018 suspendă pentiv 45 de zile dispoziţiile aii. 
56 alin. (J) Ut. c) teza a doua. prima 
ipoteză( termenul se împlineşte la '21 mar. 
2018, după care operează pre\'ederile aii. 
147 din ConsUtuţie

p

40 completat prin L. nr. 64/2018
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 226/13 mar. 2018 introduce o nouă liniuţă la aii. 139 alin. (1)

41 modificări prin L. nr. 88/2018 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică ari. 15_1 Ut. a) şi b), aii. 16 alin. 
(l) şi (2). aii. 119, aii. 260 alin. (!) Ut. e) şi 
e_l)-e_3) şi art. 260 alin. (J_J): 
introduce art. 16_1. alin. (3) la art. 139 şi 
alin. (4)-(6) la aii. 260

42 modificări prin L. nr. 127/2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant

M. Of. nr. 491/14 iun. 2018 modifică art. 277 alin. (2); 
introduce alin. (7) la art. 72

43 admisă excepţie D.C.C. nr. 387/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 642/24 iul. 2018
Decizia nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi 
ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 • 
Codul muncii

constată că dispoziţiile aii. 56 alin. (1) Ut. 
c) teza întâi sunt constituţionale în măsura 
în care sintagma „condiţii de vârstă 
standard" nu exclude posibilitatea femeii 
de a solicita continuarea executării 
coiwactului individual de muncă, în 
condiţii identice cu bărbatul, respectiv 
până la împlinirea vârstei de 65 de ani

44 modificări prin O.U.G. nr. 96/2018 IM. Of. nr. 963/14 nov. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modi^carea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 
completări prin

modifică art. 56 alin. (1) Ut. c): 
introduce alin. (3) la art. 56 şi alin. (1_1) şi 
(1_2) la art. 164

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

45icompletat prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

introduce art. 147 1
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46 modificări prin L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O.V.G. 
nr. 96/2018 şi modifică ari. 56 alin. (1) Ut.
c):
introduce alin. (4) la art. 56

47 completat prin L. nr. 153/2019 ,M. Of. nr. 623/26 iul. 2019
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

introduce alin. (4) la art. 139

48 completat prin L. nr. 37/2020 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 • 
Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011

introduce alin. (2_J) şi (3J) laai't.

49 modificări prin L. nr. 85/2020 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020
Lege pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 260 alin. (1) lit. i)

50 modificări prin L. nr. 151/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică art. 5 alin. (2) - (4). art. 59 lit. a): 
introduce alin. (5) - (9) la art. 5. lit. r) la 

art. 260 alin. (î)

51 modificări prin L. nr. 213/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică ari. 17 alin. (6) şi (7). art. 242 lit. 
d). art. 251 alin. (2) şi (4): 
introduce art. 34_1. art. 23î_l. alin. (!_}) 

la art. 251

52 completat prin L. nr. 298/2020 
Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 introduce lil.J) la art. 52 alin. (1). art. 
53_]. lit.ejf) la ari. 260 alin. (!)

53 completat prin M. Of. nr. 474/6 mai 2021
Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice 
în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 208/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 36/2021 introduce alin. (1_1)-(1_7) la art. 16, lit. o) 
la art. 17 alin. (3) şi alin. (3) la art. 110

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021

54 modificări prin O.U.G. nr. 37/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 474/6 mai 2021 modifică art. 17 alin. (4). ai1. 119 alin. (2) 
şi art. 241;
introduce alin. (4_1) la art. 17

55 completat prin L. nr. 138/2021 IM. Of. nr. 501/13 mai 2021
Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii

introduce alin. (6_1) la art. 34

56 modificări prin L. nr. 208/2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate 
sau semnăturii electronice calificate. însoţite de marca 
temporală electronică sau marca temporală electronică 
calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 
domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modiflcarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 modifică art. 16 alin. (1_1) - (1_5), (1_6) şi 
i ^ olin. (3) lit. o); 

introduce alin. (/_S) la art. 16: 
abrogă art. 16 alin. (1_4) şi (1 _5)

Consiliul Legislativ - joi. 31 martie 2022 Pag. 7 din 8



57 modificări prin O.U.G. nr. 117/2021 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 modifică an. 15_1 Iii. d). an. 122 alin. (1), 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii an. 260 partea introductivă a alin. (1). ari. 
nr. 53/2003 - Codul muncii 260 alin. (!) Ui. e_3);

introduce art. 15_2. Ut. e_5) la art. 260
alin. (1). Ut. la art. 260 alin. (1)

58 modificări prin L. nr. 269/2021 M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021
Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a 
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică art. 268 alin. (1) Ut. a)

59 completat prin O.U.G. nr. 130/2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 introduce alin. (2_J) şi (2_2) la art. 164

60 modificări prin O.U.G. nr. 142/2021 M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021 modifică art. 164 alin. (2J) şi (2J)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, pentm modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilorîn contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 
art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, 
pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19. aprobată prin art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru 
modificarea art. 164 alin. (2_1) şi (2_2) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 660/29 aug. 2016

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 
privind economia socială

H.G. nr. 585/2016

1 rectificare :M. Of. nr. 705/12 sep. 2016 rectifică anexa nr. 8 la normele 
metodologiceRECTIFICARE
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 905/20 dec. 2011Lnr. 292/2011

Legea asistenlei sociale

promulgată prin D. nr. 975/20111 M. Of. nr. 905/20 dec. 2011 
Decret privind promulgarea Legii asistenţei sociale

2 modificări prin O.G. nr. 31/2015 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015
Ordonanţă pentru modificarea art. 37 alin. (3) iit. e) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea 
art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale

modifică ari. 37 alin. (3) Iii. e)

aprobată prin L.nr. 82/2016 M. Of. nr. 341/4 mai 2016

3 modificări prin L. nr. 82/2016 M. Of. nr. 341/4 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 
pentru modificarea art. 37 alin. (3) iit. e) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. 
(5) din Ordonanţa Guvernuiui nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale

aprobă O.G. nr. 3J/20J5

< modificări prin O.U.G. nr. 82/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului speciai al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată prin L. nr. 16/2018

M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 modifică art. IN alin. (l) IU. a), ari. 116 
alin. (1) tu. a)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

5 modificări prin L. nr. 79/2017 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială

modifică art. 30 alin.(3) lit.a). art. 73 
alin.(3). art. 74 alin. (2): 
introduce lit.c_J) la ari. 30 alin.(4) şi lit.e) 

la art. 73 alin. (2)

6 completat prin L nr. 110/2017 M. Of. nr. 389/24 mai 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr, 292/2011

introduce alin. (6) la art. 41

7 modificări prin L. nr. 16/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modincarea şi 
completarea unor acte normative

U. Of. nr. 35/16 ian. 2018 aprobă O.U.G. nr. 82/20J6

8 completat prin L. nr. 194/2018 iM. Of. nr. 642/24 iul. 2018 
Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

introduce alin. (2) la ari. 106 şi alin. (3) la 
art. 115

9 completat prin L. nr. 231/2020 IM. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 
Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

introduce alin. (2)-(4) la art. 69. alin. (2_1)- 
(2_3) la ai1. 76 şi art. 76_J la data de 5 
februarie 2021
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