
Modificări legislative - Legislație primară 

 

I.  Modificări ale Legii 76 din 16 ianuarie 2002, M.O.103 din 06.02.2012,intrată 

în vigoare la 01.martie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă : 

 

1.  OUG NR. 60 din 28 sept. 2016, M.O.773 din 04.oct.2016, intrată în vigoare din 

03.12.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

2.  OUG NR. 6 din 18 ian. 2017 , M.O. 62 din 25 Ian. 2017 (Art.VIII-X), intrată în vigoare 

25 ian. 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

3. Legea 172 din 14 iulie 2017 , M.O. 576 din 19 iulie 2017 intrată în vigoare  22 iulie 
2017 
 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. 

4. LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 M.O.  nr. 993 din 14 decembrie intrată în 
vigoare  17 Decembrie 2017 
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. 

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 M.O. nr. 991 din 13 

decembrie 2017, intrată în vigoare  01 ianuarie 2018 
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 

 

 

II. Modificări ale : 
A)     H.G. 174 din 20 feb. 2002, M.O. 181 din 18 martie 2002, intrată în vigoare 

18 martie 2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

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

forţei de muncă,    

B)     Hotărârii nr. 377 din 18 aprilie 2002, M.O. 310 din 10 mai 2002, intrată în 

vigoare 10 mai 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile 

pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 

instrucţiunile de implementare a acestora :                



 

1. H.G. 885 din 29 noiembrie. 2016, M.O. 979 din 06 dec. 2016,intrată în vigoare 06 

dec. 2016  pentru modificarea şi completarea Normelor 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 , şi pentru modificarea şi 

completarea Procedurilor  privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002                                     

2. H.G. 374/2017 din 25 mai 2017, M.O. 414 din 06 Iunie 2017, intrată în vigoare 06 

iunie 2017  pentru modificarea şi completarea Normelor 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 , şi pentru modificarea şi 

completarea Procedurilor  privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. 

3. HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie  2018, data intrării în vigoare 13 Martie 2018, Monitorul 
Oficial nr. 224 din 13 Martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul forţei de muncă 
 

 
 

 

III. Modificări ale  

Legii 279 din 05 oct. 2005, M.O. nr. 498 din 07 august 2013, intrată în vigoare  

07 august 2013 privind ucenicia la locul de muncă, 

Legii 335 din 10 dec. 2013, M.O. 776 din 12 dec. 2013, intrată în vigoare 12 

martie 2014 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior: 

 

1. Legea 164 din 10 iulie 2017, M.O. 544 din 11 iulie, intrată în vigoare  14 iulie 2017 

pentru modificarea Legii nr. 279/2005  privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 

335/2013  privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior 

2. Hotărâre nr. 618 din 30 August 2017, M.O. nr. 714 din 04 sept. 2017, intrată în 

vigoare 04.09.2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 855/2013 

 

 


