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jelen torvdnyt,
I. FEJEZET

Altal6nos rendelkez6sek
1. szakasz. - Romdnidban minden szem6ly szdmfua garant6lj6k a szakma 6s a munkahely szabacl
jog6t, valamint a munkan6lkfilisdgi biztosit6shoz val6jogot.
'megv6laszt6sdnak
2, szakasz. - A jelen torveny el6ir6sai szabtiyozzdk a szem6lyeknek a munkan6lkiilisdgi kockdzattal
szembeni oltalmazfsa. a magas szintti munkaerofoglalkoztatds biztosit6sa 6s a munkaeronek a piac
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sziiks6gleteihez va16 adaptdldsa c6lj6b6l kidolgozott strat6gi6k 6s politik6k megval6sft6sdhoz sztiks6ges
int6zked6seket.
3. szakasz. A jelen torvdnyben eloirt intdzkeddsek cdlja a munkapiac kdvetkezd cdlkitirzdseinek a
megval6sit6sa:
a) a munkaridlktlisdg megelozdse ds szoci6lis kihat6sainak a lekiizddse
b) a munkahelyet keres6 szemdlyek munk6ba val6 besoroldsa vagy fjb6li besorol6sa;
c) a h6trdnyos helyzetii lakoss6gi kateg6ri6ib a tartoz6 szemdlyek foglalkoztat6s6nak t6mogatdsa;
d) az esdlyegyenlosdg biztosit6sa a munkapiacon;
e) a munkan6lkiiliek dsztonz6se valamely munkahely betolt6s6re;
f) a munk6ltatok osztcjnzdse a munkahelyt kereso szemdiyek besorol6s6ra;
g) a gazdasdgr igazatok 6s fdidrajzi.ovezetek szerinti foglalkoztat6s struktrirdjdnak tok6letesit6se;
h) a munkaero mobilitdsSnak ndveldse a nemzetgazdasdgban bekovetkezo struktur6lis rn6dosul6sol<

-

.

felt6telei kozdtt;
i) a szemdiyek oltalmaz6sa a munkan6lkiilis6gi biztosit6si rendszer keret6ben.
4. szakasz. - (1) A jelen torvdny eloir6sainak alkalmazdsfibankizdrt a politikai, faji, nemzetisegi,
etnikai szttrmazhs szerinti, nyelvi, va1l6si, t6rsadalmi kateg6ria szerinti, meggyozodds szerinti, nemi vagy kor
szerinti diszkrimin6ci6.
(2) A jelen torvdnnyel egyes h6trdnyos helyzetu szemdlykateg6ri6k tekintetdben elrend. ,,
intdzkeddsek ds nyrijtott jogok az (l) bekezdds eloir6sai drtglmdben nem kdpeznek diszkrimin6ci6t. -

II. FEJEZET
A munkapiacra vonatkozi fogalmak
1, CIKKELY

Alkalmazott

5. szakasz.

szav

ak d s kr.fej ezis ek

- A jelen torvdny el6ir6sai dftelmdbe n az aldbbi szavak ds kifeiezdsel< jelentese

a

I<ovetlcezo:

I. munkdltat1 - a romdniai szdkhellyel, illetve lakhellyel rendelkez6 jogi vagy termdszetes szemdly,
vagy valaniely kiilfoldi szdkhelyri idegen jogi szemdlynek a torvdny szerint engeddlyezett romdniai
le6nyv6llalata, fi6kja, iigynoks6ge, kirendeltsdge, amely a torvdny feltdtelei kozott munkaerot alkalmaz;
IL munkahely - ajovedelemhoz6 tev6kenys6g lebbnyolit6sdnak kerete, amelyben megtestesi.ilnek a
, jogi munkaviszonyok vagy a szolg6lati jogviszonyok;
IlL munkahelyet keresci szemdly - a Munkerofoglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoksdgndl vagy a tonrenv
' felt6telei koz6tt akkredit6lt foglalkoztat6si szolgdltat6snyfjt6ndl.valamely munkahely betolt6se 6rdek6be,-,
tortdn6 tdmogatdsra bej egyzett szemdly;
IY. munkan1lkiili - az alihbi felt6teleknek osszesitetten eleget tev6 szemely:
a) a legalSbb 16 6ves 6letkor6t6l a nyugdijaz6si felt6telek teljesit6sdig munkahelyet keres;
b) az eg6szs6gi dllapota 6s fizikai 6s pszichikai kdpess6gei alkalmass6 teszik valamely, munka
al,rEao
Ao6*o
vv6zvJvlvt
Ll

c) nincs mgnkahelye, nem valosit meg jovedelmeket vag;' enged€lyezett tevdkenysdgekb6l a jelen
torv6ny szerint j616 munkan6lkiilis6gi seg6lyn6l kisebb jovedelmeket val6sit rheg;
d) hajland6 a kozvetlenill elkdvetkezo idoszakban megkezdeni amunk6t,,ha munkahelyet kapna;
e) be van jegyezve a Munkerofoglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoksdgn6l vagy a torveny feltdteiei l<ozott
miiko do fo glalkoztat6si szo I g6ltat6snyirj ton6l;,
Y . jtiruldkfizetdsi idcjszak - az az idoslal<, amelyben mind a biztositott, mind pedig a munkaad6 vagy,
az esetnek megfeleloen, csak a biztositott ftzette a munkandlkiilisdgi biztosit6si hozzdjhrulilst;
VI. biztositott - a tprv6ny szerint jovedelmet megval6sit6 6s a munkan6lktilis6gi biztositdsi
hozzdjdrul6s fizet6s6vel a munkahely elveszt6sdnek kockdzatilra bebiztosftott term6szetes szem6ly;

ROMANIA HIVATAI-OS KOZLONYE,I. RESZ, 18/2002.

SZ6IN,

3

YIL. munkandlkillisdgi .iuttatds - a munkahely elveszt6se kovetkeztlben a biztositott jovecleimrliriek
vagy, az oktat6si intlzmdnyek abszolvensei 6s a katonai szolg6latot teljesitett katondk jovedelmeilek a
rdszleges kompenz6i6sa, ha azoknak nern sikeriilt munk6ba dllni;
VIII. a munkaerdfoglalkoztatds r)sztonzdsdt cdlzo intdzkedtisek - a munkahelyet l<erestj ds f6hdnt a
munkan6lki.iliek t6mogat{silt cdlz6 intlzked6sek a foglalkoztatott szem6ly stdtus megszerzdse 6rdek6ben.
2. CIKKELY
A munkapiac statisztikai mutatdi
6, szakasz.- (1) Orszdgos ds teriileti szinten a munkapiac helyzete ds alakuldsa fokdnt az al6bbialcra
vonatkoz6 statisztikai mutat6rendszer segits6g6vel rnonitorozand6k:
a) a murikaer6forr6sok:b) az aktiv lakoss6g;
c) a foglalkoztatott lakoss6g;
d) a munkandlktiliek;
e) a megliresedett munkahelyek;
f) a munkan6lkiilisdgi jdrul6k;
\'.J , g) a foglalkoztat6ssal, valamint a munkapiac elhagy6s6val a munkanelktilisdgb6l lcildpo lal<oss6g;
h) a munkan6lktilis6si ri{ta,
(2) A statisztikai mutat6rendszer 6s a mutat6k kiszdmit6si metodol6gi6ja az Olszdgos Statisztikai
Intezet 6ltal 6llapitand6 meg, a Munkaiigyi 6s T6rsadalmi Szolidarit6si Minisztdriummal egyilttnrrlkodve.
J. szakasz. - (1) A Munkaerofoglalkoztatdsi Orszdgos Ugyndks6g a munkandlktiliek elsodleges
bejegyz6si dokumentumar, az akkredit6lt foglalkoztat6si szolgdltat6snyrijt6knak 6s a munkaadtiknak a
megtiresedett munkahelyekkel kapcsolatos jelentdsei alapj6n kiszSmitja a 6. szakasz (1) bekezddse d)-h)
pondaiban emlitett statisztikai mutat6kat 6s a munkapiacra saj6tos egy6b mutat6kat.
.(2) A Munkaerdfoglalkoztatdsi Orszdgos Ugynoksdg a sziiksdgleteknek megfeleloen a
munkan6lktilis6g 6s a foglalkoztatds helyzet6vel 6s aiakul6s6val kapcsolatos specidlis statisztikai
vizsgiilatokat, tanulmdnyokat 6s kutat6sokatv6,gez nemzeti 6s tertileti szinten, tev6kenys6gi tertiletek szerint.
8, szakasz. - (1) A 7. szakaszban emlitett feladatkor teljesit6se 6rdek6ben a Munkaerofoglalkoztat6si
Orsz6gos Ugynoksdg megfelel6 anyagi, szeruezdsi ds menedzsel6si feltdteleket biztosit, kidolgozza ds
tigyl<ezeli az elsodleges dokumentumrendszert, ldtrehozza es kihasznillja a sajdt adatb6zist.
(2) A 7 . szakasz (2) bekezdesdben emlitett termdszetti specidlis statisztikai vizsg6latok, tanulmdnyok
6s kutatdsok megval6sitdsa 6rdekdbe.n a Munkaerofoglalkoztatdsi Orsz6gos Ugynokseg egyes szal<ositott
szolgSltatdsnyfjt6k szol96latait is ig6nybe veheti.
(3) A speci6lis statisztikai kutat6sok rnegval6sit6si metodol6gi6ja a torvdnynek megfeleloen az
J
Ors z 69o s Statisztikai Intezet 6ltal vdlem dnyezen d6,
9. szakasz, (1) A Munkaerofoglalkoztat6si Orszdgos Ugynoksdg koteles a 6, szal<asz (1)
bekezd6s6ben emlitett mutat6rendszerrel egyiitt meg6llapitott rendszeress6ggel nyilv6nossdgra hozni a
munkapiaccal kapcsolatos statisztikai mutat6kat.
(2) A Munkaerofo glalkoztatttsi Orszdgos Ugynokseg a Munkaiigyi is T6rsadalmi Szolidaritdsi
'Miniszt6rium
rendelkez6s6re bocsdtja a statisztikai mutat6kat, a speci6lis statisztikai kutat6sok, statisztikai
vizs96latok 6s tanulm6nyok eredm6nyeit.
10. szakasz.- (1) A munk6ltat6k kotelesek kcjzolni a sz6khelyrik, illetve lakhelyiik szelinti megyei,
illetve Bukarest municipiumi munkaerofoglalkoztat6si iigynoksdgekkel, a kovetkezokberr munkaerci.foglalkoz,ttttdsi ilgynoks,!gekkel, az osszes megi.iresedett 61l6st, azok megtireseddsetol szdmitott 5 munl<anapos
hat6ridon b'eltil.
(2) Az akkreditdlt foglalkoztatdsi szolg6ltat6snyrijt6k kdtelesek havonta tdjdkoztatni a szdkhelytik
s z eri n ti nr u n kaero fo glalkoztatits i ii gyn oks d geket a kozv etitett ds rnunkdba sorolt munkandlkiiliek sz6rn6ra
vonatkoz6 adatokr6l.
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1 1. szakasz. - Az orsz6gos szinten, tev6kenys6gi tertiletek , ilgazatok, gazdasftgi szekrorok vagy
cjvezetek szerinti strat6gi6k 6s politikdk kidolgozdsa, valamint a munkapiaccal kapcsolatos int6zkeddsek
elfogaddsa 6rdek6ben a Munkaiigyi 6s T6rsadalmi Szolidarit6si Miniszt6rium szab6lyozdsokat kezdem6nyez
a munk6ltat6k azon kotelezettsdgdre vonatkoz6an, hogy kozciljdk a munkaerovel kapcsolatos szi.iksdges
informdci6kat,
' 12, szakasz. - Ajelen tdrvdny drtelmdb en az Orsztrgos Statisztikai Intdzet fd feladatkore a lcovetkezo:
a) kisz6mitjaa6. szakasz (1) bekezd6se a)-c) pontjaiban emlitett statisztikai mutat6kat;
b) szolg6ltatja a Munkaerofoglalkoztatdsi Orsz6gos Ugynoksdgnek a munkaerore vonatkozoan a sai6t
statisztikai kutat6saib6l kittino adatokat;

c) a Munkaiigyi es T6rsadalmi

Szolidarit6si Minisztdriummal egylittmukodve kidolgozza a
munkapiac statisztikai mutat6rendszerlt 6s e mutat6k kisz6mit6si metodol6gi5i6t;
d) v6lem6nyezi a Munkaer6foglalkoztatdsi Orsz6gos Ugynoksdg vagy a Murrkaiigyi ds T6rsadalmi
Szolidaritdsi Miniszt6rium 6ltal vdszett speci6lis statisztikai kutat6sokat.

'

3. CIKKELY
A fo glalko zds ok o s ztdly

o zds

a

- A Romdniai Foglalkozdsok Osztdlyozdsa a

gazdasdg szakm6inak azonosftd
rangsorol6si, k6dol6si rendszere, amelyet a Munkaiigyi 6s Tdrsadaimi Szolidarit6si Miniszt6riurn dolgoz }cr
az Orszitgos Statisztikailntezettel, m6s drdekelt minisztdriumokkal 6s kozintdzmdnyekkel egylittmukodve, ds
amely korm6nyh atdr ozattal hagyand6 j 6v6.
14. szakasz. (1) A Rom6niai Foglalkoz6sok Osztdlyoz6sa tartaim6nak a m6dositdsa
korm6nyhatirozattal hagyand6 j6v6, a Munkarigyi 6s Tdrsadalmi Szolidaritdsi Miniszt6rium javaslat6ra 6s az
Olsz 6gos S tati sztikai Int€zet v6lem6n yez6s6vel.
(2) Uj foglalkoz6sok bevezet6se a Rom6niai Foglalkoz6sok Osztfllyozdsdba az 6rdekeltek k6r6s6re
vagy egyes speci6lis szabllyozitsok alapj6n munkatigyi 6s t6rsadalmi szolidaritdsi miniszteri rehdelettel
lragyand6 jov6, amely kozzeteendo Rom6nia Hivatalos Kozlonydnek I. R6sz6ben.
15. szakasz. A Rom6niai Foelalkoz6sok Osztillyozds6nak haszn|lata kotelez6 a hivatalos
doknmentumok ki6llft6s akor.

13. szakasz.

4, CIKKELY
Ke dv e zm

6 ny e ze t t -kat e g 6 ri

dk

16. szakasz. - A jelen torvdny eloir6sainak kedvezmenyezettjei a munkahelyet kereso, az altbbi
helyzetek valamelyikdben levo szemdlyek:
a) munkan6lkiiliv6 v6ltak az 5. szakasz fV. pontja c) alpontja eloir6sainak drtelmdben;
b) nem sikeri.ilt munkahelyet betoltenii.ik a valamely oktat6si int6zm6ny abszolv6!6sa ut6n vagy a
katonai szol96lat teljesit6se ut6n;
c) van munkahelyiik, de ktildnbdzo okokb6l munkahelyet szeretndnek v6ltoztatni;
. d) megszerezt6k a menekrilti st6tust vagy m6s nemzetkozi oltalmaz6si form6t, a torv6nynek
megfeleloen;
e) idegenek, akik Rom6ni6ban munk6ba voltak sorolva vagy jdvedelmet val5sftottak meg, a
tdrvdnynek
-f; megfeleloen;
a repitri6l6s vagy afogh6zb6l val6 szabadul6s ut6n nem sikeriilt munkahelyet betoltenii.ik.
17. szakasz. - (1) A 16. szakasz a) pontj6ban emlitett rnunkan6lkriliek az aldbbi helyzetekben
tal6lhat6 szem6lyek:
a) nekik fel nem r6hat6 okokb6l egydni munkaszerzoddsiik megsztint;
b) nekik fel nem r6hato okokb6l szolg6lati viszonyaik megsztintek;
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c) megszunt a kinevezdstik vagy rnegvdlaszt6suk szerinti mand6tumuk, ha e mand6turnot me6;eloz6n
nem voltak munk6ba sorolva vagy ha a tev6kenys6g folytatdsa a munk6ltat6 tev6kenys6g6nek r'6gleges
megsztindse miatt mdr nem lehetsdges;
- d) munkaszerzod6s alapj6n alkalmazott katonfk, amelyek munkaszerzodesdt a ntegkotds
idotarlamdnal< a Ietelte elott felbontottdk;
e) nekik fel nem r6hato okokb6l megszunt munkaviszonyLrk szbvetkezeti tag minosigben;
6s nem val6sitanak meg iovedehnet..va.gy a
I munkandlkiilisdgi biztositasi szerzoddst kotottektorv6ny
szerint 6ket megilleto munkan'Slktilisdgi
torvinyriek megfeleloen engeddlyezett tevekenysdgekbol a
iuttat6sndl kisebb iovedelmet val5sftanak rneg:
g) a rbkkants6gi nyugdijaz6s kovetkeztdben tevekenysdgiiket megsziinteto ds a munkak6pessdg
elfbglalt
visszanlerese eseten a mlnk6ltat5 tevdkenysdgdnek vegleges megszunese miatt vagy az elozoleg
termeszetu felszabadglt 6ll6s hi6ny6ban munk6ba vissza nem sorolhat6 szemelyek;
h) a gyerrnek 2 6ves, illetve a torv6ny feltdtelei kcjzott a fogyat6kos gyermek 3 6ves 6letkordnak a
folytat6sa a
betolt6s6ig iaLO gyeLmeknevel6si szabads6g lejdrta ut6n nem volt lehets6ges a tev6kenys6g
munk6ltato tevekenysdgenek vegleges megszundse miatt;
i) a katonai t^tgatut teljesit6se utdn rnunkiba va16 fijrabesorol6s nem lehets6ges a munk6ltat6
tevikenysegdnek vd gleges megsztln6se miatt;
i) a ioseros-biioi hatfrozartal elrendelt munk6ba val6 rijrabeilleszked6s a tevdkenys6g v6gleges
H.nrr.i,iese mi"att lem lehetseges azoknttl az egysegekndl, amelyekndl azelott munkfba voltak sorolva, vagy
azo-kn6l, amelyek 6tvettdk az illeto egysdgek vagyon6liagdt;
k) megsztint akizir6lag polg6ri meg6llapod6s alapj6n lebonyolitott tevdkenysdgtik.
(2) A munkan6lki.iliekkel azonositottak a 16. szakasz b) pontjdban emlitett helyzetben levo
szem6lyek, ha teljesitik az alihbr felt6teleket:
a) az oktat6si tnt€zm€nyek legaldbb 18 6ves dletkord abszolvensei, akiknek az' abszolv6ldstol
urunk6ba sorolnittk
sz6mitott 60 napos idoszakon beliil nem sikertilt a szakmai kepzettsdgiik szerinti
magukat;

16 6ves
b) a fogyat6kos szemdlyek specidlis iskol6inak abszolvensei vagy mds oktat6si int6zm6nyek
vagy amelyek t6rv6nyes eltart6i
abszolvensei, akiknek megindokoli esetekben nincs torvdnyes eltart6ja,
nem tudj6k teljesiteni;
bebizonyitj6k, hogy a kiskoniak eltart6s6val kapcsolatos torvdnyes kotelezetts6geiket
.; fiyun szem6lyek, ameiyek a katonai szolgdlat teljesitese elott nem voltak rnunkfba sorolva 6s
sorolni magukat'
amelyek a leszereldstiktol sz6mitott 30 napos hat6ridon beliil nem tudt6k munk6ba

ili.

FEJEZET

A munkan6lktilis6gi biztosit6si rendszer
'0s/

I. CIKKELY
B izto s it otti kat e g 6 ridk

jelen torv6ny felt6telei kozott a
1g, szakasz. - (1) A munkan6lkiilis6gi biiztosit6si rendszerben a
tov6bbiakb an biztosttottaknaknevezett term6szetes szem6lyek biztositottak.
' (2) A biztositottak lehetnek:
a) a torv6ny felt6telei kozcitt Rom6ni6ban munk6ba sorolt vagy jovedelmet megval6sit6 rom6n
illampol96rokl
bj o rorv6ny felt6telei kozott ktilfoldon dolgoz6 rom6n dllampolg6rok;
.j nitrotaiek, alcik arra az idoszakra, amelyben rom6niai lakhellyel vagy tart6zkod6si hellyel
megfeleloen'
rendelkeznek, munk6ba vannak sorolva, vagy jovedelmeket val6sitanak meg; a tdrvdnynek
6s joguk van
hozzdjdrililst,
biztosit6si
(3) A biztositottak kotelesek kifizetni a munkandlkiilis6gi
rdszesiilni a munkandlkiilisfgi juttatasban, a jelen torvdnynek rnegfelel6en'
19. szakasz. - A munkandlkiilisdgi biztosit6si lendszerben a torvdny szerint kotelez6 tn6don
biztositand6k:

6
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a) az egy6ni munkaszerzodes alapj6n tevdkenysdget kifejt6 szem6lyek vagy a kizttrol
szolg6lfat6snyirjt6si polg6ri meg6llapod6s alapj6n tev6kenys6get kifejto s2emdlyek, amelyek egy napt
evben a minim6lis orszegos brutt6 alapfrzetes kilencszeres6vel egyenlo jovedelmet val6sitanak meg;
b) akoztisztvisel6k 6s a kinevez6si okm6ny alapj6n tev6kenysdget kifejt6 m6s szemdlyek;
o) a tevdkenys6giiket villasztott tiszts6gekben kifejto vagy a v6grehajt6, torv6nyhoz6si vagy bir6sr
hat6s6gok keretdben kinevezett szem6lyek, a mand6tumuk id6szak6ban;
d) a szerzodds alapj6n alkalmazott katon6k;
e) a szdvetkezeti tag min6s6gben munkaviszonyban lev6 szem6lyek;
f) a torv6ny szerint kifejtett tev6kenys6gbol jdvedelmeket megval6sito es az a)-e) pontokban emlit
helyzetekben nem levo szemdlyek,
20, szakasz. - A munkan6lkiilis6gi biztosit6si rendszerben a torv6ny felt6telei kozcjtt a kovetke
szem6lyek biztos{thatj6k be magukat:
a) egyetlen t6rsult, t6rsult;
b) a torv6ny szerint szerzoddst megkoto iigyvezetok;
c) a ftiggetlen tev6kenysdg folytatds6ra enged6lyezett szem6lyek;
d) a csalddi t6rsul6s tagjai;
e) a kiilf<ildon dolgoz6 rom6n 6llampolg6rok, a tcirv6nynek megfeleloen;
f) a trirv6ny szerint kifejtett tev6kenys6gbol jovedelmeket rhegval6sito es az a)-e) pontokban emlir
heiyzetekben nem levo szemdlyek.
. 21. szakasz. - Azok a munk6ltat6k, amelyekn6l a 79. szakaszban emlitett szem6lyek tev6kenys6gti
kifejtik, kotelesek azon h6nap Iejartht6l szhmitott 20 napos hat6rid6n beltil, amely tekintet6ben
hozzl'jdrulltssal tartoznak, a szdkhelytik vagy lakhelyiik szerinti munkaerofoglalkoztatdsi tigynoksdgl
benydjtani a munkan6lki.ilis6gi biztosit6si kolts6gvet6s ir6nti fizet6si kotelezetts6gekkel kapcsolatos h
nyilatkopatot 6s bizonylatot e kifizet6s eszkdzl6s6r61,
22. szakasz. - (1) A20. szakaszban emlitett6s 18.6let6viiket betoltott szem6lyek a lakhelyiik va
az esetnek megfelelden, sz6khelyiik szerinti munkaerofoglalkoztat6si ugynoksdggel munkandlkrilis
biztositdsi szerzoddst kcithetnek.
(2) A havijcivedelem, amely tekintet6ben a20. szakaszban emlitett szem6lyek biztosit6st kbtnek, n
lehert kisebb az orczdgos minim6lis brutt6 alapfizet6sn6l.
2. CIKKELY
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23. szakasz,- (1) A munkan6lktilis6gi biztosit6si kolts6gvet6s a munkan6lktilis6gi biztosit6si rends
bev6teleit 6s kiaddsait foglalja mag6ban.
(2) A Munkai.igyi 6s Tdrsadalmi Szolidarit6si Miniszt6rium a Munkaerofo glalkoztatirsi Orsz6
Ugyndks69 javaslatai alapj6n 6vente megalapozza a munkan6lkiilis6gi biztositdsi kolts6gvet6s tervezet6t.
(3) A munkan6lktilisdgi biztosit6si kdlts6gvetds az iilamr t6rsadalombiztosit6si koitsdgvetdsrol sz
tdrvdnnyel hagyand6 j6v6,
24. szakasz. - (1) A munkan6lkiilis6gi biztosit6si kolts6gvet6s jdvedelmei az al6bbiakb6l val6sitanr
meg:
a) a munkSltat6k 6s a jelen torvdnynek megfelel6en a munk6ltat6val azonositott azon jogi szerndl
hozzdj6rulSsaib6l, amelyekn6l a 19. szakasz b)-e) pontjaiban emlitett biztositottak tev6kenykednek;
b) a 19, szakaszban emlitett szemdlyek egy6ni hozzdjdrul{saib6l;
c) a munkan6lkrilisdgi biztosit6si szerzlddst megkoto szem6lyek 6ltaltatozotthozz{16rul6sokb6l;
m6s fon6sokb6l sz6rmazo jovedelmekb6l, a kUlso ftnansziroz6st is idedrtve.
(2) Amennyiben az (l) bekezd6sben emlitett forr6sok nem fedezik a kolts6gek finanszirozltsit
koltsdgvetdsideficit6llamikoltsdgvet6siszubvenci6kb6lfedezendo.
25. szakasz. (1) A munkan6lktilisdgi biztosit6si kolts6gvetds erofon6sainak ldtrehoz6sa
kiad6sainak eszkozl6se az dllamkincstdron kereszti.il bonvolitand6 le.
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(2) A munkan6lkiilis6gi biztosir6si koltstigvet6s 6ltal az 6v v6g€n jegyzett p,6nzdiszponibilitirsok
azonos rendeltetdssei 6tutaland6k ds felhaszn6land6k a kovetkezo evben.
26, szakasz. A munk6ltat6k kdtelesek havi hozzdj6ruldst fizetni a munkan(llkiilisdgi bizrositdsi
kolts6gvet6s ir6nt a 19. szakaszban emlitett biztosftottak 5ltal megval6sitott teljes havi
brutt6 fizet6salapra
al kalmazot t 5 o/o -os h6nyadban.

-

(2) Azok a munk6ltat6k, amelyek term6sietes szem6lyekkel egyes tev6kenys6gek

polg6ri szolgdltatdsnyrijt6si megdllapod6sokat kotottek, nem kdtelesek hozz6jdrulni

lebonyoli,tds6ra

i munkan6lktilis6gi
biztosftdsi kdltsdgvetdshez afizet6salapokb6l az emlitetttermdszetes szem6lyekn"k fir.t"tt p1nzj1rand.rjs6gok
ftiggvdnyeben, ha ezek egydni munkaszerzoddst is k<itcittek.
27. szakasz' - A munkdltat6k kotelesek havonta visszatartani 6s 6tutalni a munkan6lk;ulis6gi
biztosftdsi koltsdgvetds irdnti egy6ni hozzdjfwlftst a havi brutt6 alapfizetdsre alkalmazott 1Zo-os
hanyadban"a
19. szakasz a)-d) pontjaiban emlitett biztositottak tekintetdben vagy, az esetnek megfeleloen,
a megval6sitott,
havi brutt6 jdvedelmekre a 19. szakasz e) pontj6ban emlitett biztositottak tekintet6ben.
28, szakasz. - A20. szakaszban emlitett, a munkandlktilisdgi biztosit6si szerz6des alapj6n biztositott
szemdiyek kotelesek havonta a munl<andlktilisdgi biztosit6si szerz6ddsben bejelentett lravi jovedelemre
alkalmazott 6o/o-os h6nyadri hozzStjdtullst fizetni a munkan6lkiilis6gi biztosit6si kolts6gvet6s ir6ni.
"
29. szakasz. A munkan6lkiilis6gi biztositdsi k61ts6gvet6s kolts6geinek fedez6s6t c6lz6
.-:L6forrdssz.u]<se8Jet fiiggvdnydben a26-28. szakaszokban emlitettiozzdjarul6s-hinyadok
szintje az 6l1ami
t6rs ad al om b izto s it6s k6 lts dgvetdsro I szo I 6 tOivdnnye I modos fthato.
30' szakasz' - A munkan6lkiilis6gi biztosftdsi kolts6gvet6s mds forr6sokb6l szfumaz6 jovedelmei
fokdnt kamatokb6l, a hozz6j6rul6sok hatfridore val6 kifizet6sdnek elmulaszt6s66rt i6r6 noveidsekbol,
a
tdrudny alapjhn nyrijtott hitelek megtdritdsdbSl, a Munkaer6fo glalkoztatirsi Orsz6goi Ugynciksdg 6ltal
a
szakmai kdpz€s6rt,6s a foglalkoztat6si szolgditatdsnyfrjt6k akkrec1it6l6s66rt bev6telezett Aila[tOt, pon6l6kb6l,
pdnzbirsdgokb6l es a munkandlkiilisdgi biztosit6si koits6gvetds 6ltal a torvdnynel< megfeleloen
bevdtelezett
b6rmely mds 6sszegekbol hozandok ldtre,
31. szakasz.- (l) A munkan6lktilis6gi biztosit6si kolts6gvet6s irdnti hozzdjfuul1sok fizet6si hat6ric,leje
az esetnek megfeleloen legfeljebb 5 nap:
a) a fizet6si j6rand6s6gok vagy a szcjvetkezeti tagok jdrand6s6gai foly6sit6s6ra megdllapftott
idopontt6l, azon munkdltat6k esetdben, amelyek e j6randos6gokat havi egy alkalommal foly6sitjiil<;
b) az elsz6rnol6s foly6sit6sdra meg6llapitott idopontt6l azon munkiltat6k 6.tdb"n, amelyel< e
j6rand6s6gokat k6t 16szben foly6sitj6k;
c) a munkan dlktilisdgi biztosit6s i szerz6ddssel m eg6llapitott id6pontt6l.
(2) A tattozott hozzdjfmtlftsoknak az (1) bekezddsben ..lit.tt hat6rid6kre val6 kifizetdsdnel<
eimulasztdsa eset6n a koltsdgvetdsi koveteldsek v6grehajtdsi{ra vonatkoz6 tdrv6nyes szab1lyoz1sok
szerinti
jsedelmi kamatok alkalmazand6k.
'
32. szakasz. - (1) A munkan6lktilis6gi biztositdsi kolts6gvet6s l6tesit6s6t c6lz6 hozz6j6rul6,,sok, a
k6sedelmi kamatok 6s a p6n6l6k kifizet6s6nek elmulaszt6sa eset6n a Munkaerofoglalkoztat6si Orsz6gos
Ugynoksdg rdter atorvdny altal eli|irtkdnyszervdgrehajtdsi int6zked6sek alkalmaz 6tsdra.
(2) A hozz6j6rul6sokkal 6s kamatokkal kapcsolatos tartoz6sok visszaszerzdse megval6sithatd az
ad6sok vagyon6llagdbatafioz6, a torv6ny felt6telei kozdtt engeddlyezettintdzm6nyek 6ltal felbecsiilt
ingarlan
akt(v6kkal va16 kompenz6l6ssal is, felt6ve, hogy azok a Munkaer6foglalkoztat6si Orszagos Ugynlkseg
mtikoddsdhez szLiksdgesek ds fel vannak tiintetve a beruh6z6si programban.
33' szakasz. - (l) A munkan6lkiilis6gi biztosit6si kdltsdgvet6s kerer6ben l6trehozott,p€,nztigyi
ero forrds okb6 I fokdnt az al|bbiakkal kap cs o I atos k6 lts dgek fedezendok :
a) a munkan6lkrilis6gi jutrat6sok foiy6sit6sa;
b) a munkandlkrilisdgi juttatds kedvezmdnyezettjei tekintetdben a torvdnynek megfeleloen
meg6ilapitott 6llami t6rsadalombiztosit6si hozz6j6rul6sok 6s eg6szsdgtigyi t6rsadalombiztosirdsi
hozz61 6ru16sok kifi zet6se ;
c) a tdrv6ny szerint nytijtott kompenz6l6 kifizet6sek;
d) dijak, jutaldkok 6s az a)-c) pontokban emlitett kifizet6sek eszkozl6s6vel kiv6ltott egy6b kolts6gek;
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munkaerofoglalkoztatds risztrinzdsdt c6rzo intdzkeddsek

intdzked6sek finanszirozdsa;

ds

a munkandlktilisdg-megelozdsi

f) a szakmai k6pz6si szolg6ltat6sok finanszirozilsa a 16. szakasz a), b), d) 6s
munkahelyet keres6 szemelyek szdmhra;

0

pontj6ban eml(tett,

g) a Munkaerofoglalkoztatits Promove6l6s6val Foglalkoz6 Orszdgos Bizotts6g 6s a
Munkaerofoglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoksdg 6ltal a szakintdzmdnyekt6l megrendelt, a munkapiacra
vonatkoz5 tanulm6nyok, jelent6sek 6s elemz6sek finansz iroz6sa;
h) a Munkaerofoglalkoztathsi Orszdgos Ugynoksdg szervezdse 6s mrikcjddse, idedrtve a beruh6z6si
'objektumok megval6sitdsdt, az ellifimdnyozitst ds a t6kekiad6s termdszetri egydb koltsdgeket is, a torvenyben
eloirt korl6tokig;
i) egyes nemzetkozi szervezetek tev6kenysdg6n va16 r6szv6tel, ide6rtve az e szervezetekhez val6
' csatlakozds6rt j616 tags6gi dijak kifizet6s6r is;
j) a tar toz4rs ok vi s s z as zen1sdt c6lzd int6zked6 sek al k al maz ds a;
k) a nemzetkci2i egyezm6nyeken alapul6 foglalkoztat6si 6s szakmai kdpz6si szolgdltatirsok
korszenis itds 6vel kapcs o latos teryezetek t6rs fi nansz ir oz6sa;
l) a munkaerofoglalkoztat6s.6sztonzdsdvel kapcsolatos programok t6rsfinansz irozitsa;
m) a torveny feltdtelei kozott leszerz6dott kolcsonok megtdritdse, valamint azok j6mldkos kamatainak
6s jutal6kainak a kifizet6se;
n) a hat6lyos torvdnyhozdsban eloirt egy6b koltsdgek.
(2) A munkan6lkiilis6gi biztositdsi kcilts6gvetds kolts6geinek szintjdr a Munkatigyi 6s Tdrsaclal'ri
Szolidaritdsi Minisztdrium alapozza meg a Munkaerofoglalkoztat6si Orsi6gos Ugynokieg javaslattna, a
munkapiac alakul6s6ra vonatkoz6 vizsg6latok, tanulm6nyok ds el6rejelzdsek itup3an-*rgallapitott szoci6iis
mutat6k ftiggv6nydben.

L

3, CIKKELY
A munkandlktilis 6 g i j uttat ds

34. szakasz. (1) A 17. szakasz (l) bekezd6s6ben emlitett munkandlkUliek 16szesr"ilnek a
munkan6lkiilis6gijuttat6sban, ha osszesitetten teljesitik az atdbbi felt6teleket:
a) a kdrelem iktat6s6t megel6zo utols6 24 h6napban legarilbb 12 haVi j6ruldkfizetdsi idoszakkal
rendelkeznek:

b) nem val6sitanak meg jdvedelmeket vagy a torvdnynek megfeleloen engeddlyezett
tevdkenysdgekbol a munkandlktilisdgi juttatdsn6l kisebb jdvedelmeket val6sitanak meg;
c) nem teljesitik anyugdijazdsi feltdteleket, a torvdnynek megfelel6en;
d) be vannak jegyezve a lakhelyiik vagy, az esetnek megfeleloen, a tart6zkoddsi helytik tertilakdrzete szerinti munkaer6foglalkoztatirsi iigynoksdgekndl, ha volt utols6 munkahelyiik vagy jovedelmekeval6sftottak meg az il leto helysdgben.
(2) Jdruldkfizetdsi id6szakot kdpeznek azon idoszakok is, amelyekben a munkdltat6 nem fizette ki a
munkan6lkiilis6gi biztosft6si koltsdgvetds ir6nti hozzdjdrulilst 6s k6nyszerv€,grehajt6ssal, jogi 6tszervez6ssel,
csodhelyzettel, operaciondlis bezdrdssaT, feloszlatdssal, felsz6mol6ssal kapcsolalos ef.;arai alatt van vagy
hozzdj6rullsait egyes k6nyszerhelyzetek miatt nem fizette ki.
(3) A 17. szakasz (2) bekezd6s6ben emlitett munkan6lki.iliek r6szesiilnek a munkan6lkiilis6si
juttat6sban, ha 6sszesiterten teljesitik az alilbbi felt6teleket:
a) be vannak jegyezve a lakhelytik teriileti korzete szerinti munkaerofo glalkoztathsi 1gynoksdgel<ndl;
b) nem val6sitanak meg jovedelmeket vagy a tcirvenynek megfeleloen - engeddlyezett
tevdkenysdgekbol a munkandlktilisdgi juttat6sn6l kisebb jdvedelmeket val6sitanak meg;
c) nem teljesftik a nyugdijaz6si feltdteleket, a torvdnynek megfelel6en;
35' szakasz. - A 17: szakasz (1) bekezd6se g)-j) pontjaiban emlitett szem6lyek eser6ben a minim6lis
12 h6napos j6ruldkfizetdsi id6szak az esetn'ek megfelel6en a kovetkez6keppen megval.6sitott:

.
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a) a rokkants6gi ryugdijazits idopontjdt megel6zo biztositdsi idoszaknak a tevdkelysig fijrav6tele
utdn megvalositott biztosit6si id6szakkal vai6 osszesitdsdvel, ha a rokkants6gi idoszak nem traiaOla rneg
a 12
h6napot ds ha ruunk6ba soroltdk 6ket vagy munkandlkiilisdgi biztosit6si szerzldestkotdttek a nyusdiiaz6si
ok
nregszundsdnek id6pontj6t6l szttmitott 60 napos hatdrid6n beltil;
'
b) a gyermek 2. 61et6r'6nek, illetve a fogyat6kos gyermek 3. 6let6v6pek a betolt6s6ig nyrijtott
gyermekneveidsi szabads6g id6pontj6t megel6zo biztositdsi idoszaknak a tevdkenysdg frjrav6tele utdn
megval6sitott biztosit6si id6szakkal val6 osszesitdsdvel, ha munkdba soroltdk oket vagy mulkandllciilisdgi
biztosit6si szerzoddst kotottek a szabads6g lejfxtbnal< az idopontj 6tol szfmitott 60 napos hat6ridon beltil;
c) a katonakdnti besoroldst meigelozo biztosit6si idoszaknak a tevdkenysd! rijrav6tele utdn *regval6sitott biztositdsi idoszakkal va16 cjsszesitdsdvel, ha rnunk6ba sorolt6k 6ket vagy munkandlktilisdgi biztosft6si
szetzodest kotcjttek a katonai szolg6lati ido iej6rt6t6l sz6mitott 60 napos hatdrid6n beliil;
d) a tevdkenysdg megszftndsdt megelozo biztositilsi iU6szaknak a tevdkepysdg bir6i hat6rozattal
elrendelt irjravdtele ut6n rlegvai6sitott biztosftdsi idoszakkal va16 osszesitds6vel, ha a tevdkenyseg
feifliggesztdsdnek idoszaka nem haiadja meg a 12 honapot es munk6ba sorolt6k 6ket vagy mnnkandll<tilisdgl
biztosit6si szerzodest kdtottek a bir6i hatdrozatjoger6re ernelkeddsdnek id6por-ftjatol iz1mftott 60
'apJs
hatdridon beliil.
36. szakasz. - (1) A munkan6lki.iliek szoci6lis oltalmaz6sdr6l 6s szakmai rijrabeilleszkeddsdroi sz6l6,
'riniLakozzdtett,. utolagosan m6dositott IlIggL szdmu torvenyben el6frt munkandlkiilisegi j6rand6s6gol<
iiregdllapft6salcor elismert szolg6lati id6' a jelen torvdny hat6lyba l6pds6nek id6pontjalg aronositott a
.j 6mldkfi zetdsi idoszakkal,
(2) Az (1) bekezddsben emlitett szolg6lati idordl a munkakonyvvel vagy atdrvenyben eloirt egydb
iratokkal kell bizonylatot tenni.
(3) A jelen torvdny hat6lyba ldpdsdnek idopontja el6tt megvalositott j6rulekfizetdsi icloszakot a
nr u n k a er6 fo glalkoztattts i ti gyn d ks e gek i gazo lj 6k.

37. szakasz. (1) Jdruldkfizet6si idoszakot kdpeznek azok az idoszakok, amelyekben az
alkalmazottak vagy, az esetnek megfelei6en, a munkdltatdk kifizettek a munkandlkiiiisdgi biztositasi

litozzSlirttlitsokat a romSniai, valamint mds orsz6gokbeli munkan6lkiilis6gi biztositdsi r.endszer ker.et6ben,

a

Roin6nia 6ltal r6szes f6lkdnt aldirt nemzetkozi egyezm6nyekkel 6s meg6llapod6sokkal meg6liapitott
feltdtelek kcizcitt,

(2) A romdniai munkandlktilisdgi biztosftdsi rendszerben megilleto j6rand6s6gok 6tutalhat6k azo'
orsziigokba, amelyekben a biztositottak lakhelye vagy tartSzkod6si helye talalhat6, a Romdnia 61tal r6szes
f6lkdnt altirt nemzetkozi egyezm6nyekkel 6s meg6llapoddsokkal szabllyozott feltdtelek kozcjtt.
(3) A (2) bekezd6sben emlitett jogokkal kapcsolatos munkan6lktilis6gi jutrat6sok m6s orszagokba a
Rom6nia 6ltal rdszes f6lk6nt alStt nemzetkozi egyezm6nyekkel 6s meg6llapod6sokkal szabSlyozott felt6relek
\\g5zcitt az iiieto orsz6gok nemzeti pdnznemdben utaihat6k ft vagy valamely m6s kozosel megdllapitott

ou"'n"Tl.tl;uour",

(1) A munkan6lkiilis6gi jurtatds a 17. szakaszban emlitett szem6lyek sz6imtuak6r6sre,
az esetnek megfeleloen a kdvetkez6 idopontokt6l:
a) az egydni munkaszerzodds megszrindsdtol;
b) a szolg6lati viszonyok megsz[indsdtol;
c) a kinevezdsilk vagy megv6lasztdsuk szerinti mand6tum megszrindsdtol;
d) a szeuodds alapj6n alkalmazott katondk szerzbdesenek felbont6s6t6l: '
e) a szovetkezeti tag minosdg megszirndsdt6l;
fl a munkandlkiilisdgi biztosit6si szerzodds megsztindsdtdl;
g) a nyugdij azds ok|nak a megszundsdt6l;
h) a gyermek 2 6ves, illetve 3 6ves 6letkor6nak a betolt6s6ig nyrijtott gyermeknevel6si szabads6g

lej drt6t6l

i)

-

I

a l<atonai szol96lat teljesitdsdnek befejezesdtol;

j) a bfroi hatdrozat jogerore emelkeddsdtol;

k) a kiz6p6lag a polg6ri megfliapod6s alapjan yegzetttevdkenys6g megszrines6tol;

10
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l) a 17. szakasz (2) bekezddsenek a) pcintj6ban emlitett'60 napos hat6rido leiaftA,5,I;
m) az abszolv6l6st6l, a 77 . szakasz (2)bekezd6sdnek b) pontjSban emlitett esetekben;
n) a 17. szakasz (2)bekezdls6nek c) pontj6ban emlitett 30 napos hat6rido lejtfiat6l;
(2) A munkandlkiilisdgi juttat6s az (l) bekezddsben emlitett id6pontt6l nyrijtand6, ha a kdrelmet
iktatt6k a munkaerofoglalkoztat6si iigynoksggndl, aziktatds id6pontjrit6l sz6mitott 30 napos hat6riclon belUl.
(3) Ha a kdrelmet a 30 napos haffirido lejftrta utdn iktatt6k , de az (1) bekezd6sben emlitett idopontt6l
sz6rnitott 12 h6napn6l nem kesobb, a munkandlktilisdgi juttat6s a kdrelem iktat6sdnak idopond6t6l nyrijtand6.
(4) A (3) bekezddsben emlitett legfeljebb 12 h6napos hatdrido jogvesztdsi hat6rido.
39. szakasz. (1) A munkan6lktilis6gi juttat6s a 17. 'szakasz (1) bekezd6s6ben eml(tett
munkandlkiilieknek a j6rul6kfizetdsi id6szakok ftibgvdnydben differencidltan meg6llapitott id6szalcokra
ny(rjtand6, az alSbbrak szerint:
a) 6 h6nap az 5 evig terjed6, de legal6bb 1 6ves j6rul6kfizetdsi idoszakkal rendell<ezo szemdlyek

szdmdra

\

b) t h6nap az 5 es 10 dv kozdtti j6ruldkfizetdsi idoszakkal rendelkezo szem6lyek szbmdra;
c) 12 honap a 10 6vndl nagyobb j6rul6kfizet6si idoszakkal rendelkezo szemelyeksztrmdra.
(2) Az (1) bekezd6sben emlitett munkan6lktilisdgi juttat6s hdnyada ad6mentes havi fix osszeg, arnely
a jtrttatds megdllapitds6nak idopontjdban hat6lyos orsz6gos minim6lis brutto alapfizetds 75%"6tkdpezi.
40 szakasz. (1) A munkan6lkiilis6gi juttat6s a 17. szakasz (2) bekezd6sdben emlite
munkandlki.ilieknek 6 honapos id6szakra nyirjtand6 ds e juttat6s ad6mentes havi fix dsszeg, ameiy a juttata^s
meg6ilapft6s6nak idopontj6ban hat6lyos orsz6gos minimdlis brutt6 alapftzetes 50%-6tk6pezi.
(2) Az (1) bekezddsben emlitett munkandlktilis6gi juttat6s a 77. szakasz (2) bekezddse a) 6s b)
pontj6ban emlitett munkandlkiilieknek nyrijtand6 egyetlen alkalommal minden'egyes abszolv6lt oktat6si
forma eset6ben.
41. szakasz.- (1) A munkandlktilisdgi juttat6sban r6szesiilo szemdlyek kotelezettsdgei a kovetkezol<:
a) a beiitemezds alapj6n havonta vagy valah6nyszor igdnylik toltik jelentkezni a bejegyzdsiik szerinti
rnunkaer6fo glalkoztat|si iigynoksdgndl a munk6ba val6 besorol6st celzo t6mogat6sban reszesiilds drdekeben;
b) 3 napos hat6rid6n beltil kozdlni a munkaer6foglalkoztat6si iigynoksdggel a j6rand6s6gol<
nyirj t6s 6hoz v ezeto feltdtelek bfrm ely m6dosul6s 6t;
c) r6szt venni a bejegyz6stik szerinti munkaerofoglalkoztat6si iigynoksdg 6ltal a foglalkoztatin
osztonz6s6vel 6s a szakmai k6pz6ssel kapcsolatosan nyrijtott szolgdltat6sokban;
d) aktfvan munkahelyet keresni.
(2) Azok a munk6ltat6k, amelyek a tcirvdnynek megfelel6en a mnnkandlktilisegi juttat6sban
reszesi.il6k sorrib6l alkalmaztak szem6lyeket, kotelesek 3 napos hat6ridon beliil drtesitetti az azok bejegyzese

szerintimuf6"nf,gS::;:r:Jfll?ffffy:ttseg

na,ur a munkan6lkriris6gi juttat6s kedvezm6nyezefire\
rnegillet6 nyugdijakat meg6llapit6 ds foly6sitdsba helyezo tertileti nyugdijpdnzthrakrais.
42. szakasz. - (1) Nem r6szesiilnek a munkandlktilis6gi juttat6sban azok a szem6lyek, amelyek e
j6rand6s6g kdrelmezdsekor elutasitanak a kdpzdsi.iknek ds tanulmdnyi szintiiiknek megfelelo, a lalchely-

helysdgtol legfeljebb

50 km-es

lev6 valamely munkahelyet vagy elutasitjal< a
nyfjtott foglalkoztat6s osztonzdsi ds szakmai kdpzesi

tdvols6gra

nrunkaer6foglalkoztat6si tigynoksdgek 6ltal
szol 96ltat6sokon val6 r6szv 6telt.

(2) Nem r6szesrilnek'a muukan6lktilis6gi juttat6sban azok az abszolvensek, amelyek a jdland6sdg

ig6nyl6.sekor valameiy tanulmdnyi form6t

folytatnak.

1

43. szakasz.* (1) A munkandlktilisdgi juttatds havonta foly6sftand6 a39. szakasz (2)bekezd6,s6ben,
illetve a 40. szakasz (1) bekezd6s6ben emlitett h6nyadban.
(2) A h6naptored6kek tekintetdben a munkandlkiilisdgi juttatds az llleto h6nap haptafi napjai
sz6mir,v al ardnyosan sz6mitand6 ki,
44. szakasz. - A kedvezmenyezetteknek nyrijtott munkanelkiilisdgi juttat6s folyosit6sa megszt'rnik az
al6bbiaknak megfeleloen :
a) a 12 h6napndl hosszabb idoszakra sz6l6 munk6ba sorol6s id6pontjdban, a torvdnyngk megfeleloen;
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b) abban az idopontban, amelyben a torvdnynek megfeleloen engedelyezett tevdkenysdgel<bol

II
a

juttatdst rneghal ad6 h avi j dvedelmet val6sftanak meg;
c) a ftiggetlen tevdkenysdgek lebonyolit6s6ra vonatkoz6 mtikcjddsi engedily vagy a bejegyzrlsi
bizonyitv6ny kibocs6t6sdt6l sz6mitott 90 napos hat6rido leteltdtol, ha a munkandlktiiis6gi juttat6st meghala,d6
havi jovedehneket val6sftanak rneg;
d) att6l azidopontt6l, arnelyben indokolatlanul elutasftjdk, irogy a kdpzettsdgiiknel< vagy a tanr"rlmii.lyi
szintjiiknek megfelelo, a lakhely-helysdgt6l legfeljebb 50 km-es t6vols6gra levo munkaheiyet elfoglaljanaft;
e) attol az id6pontt6l, amelyben indokolatlanul elutasitj6k, hogy a foglalkoztatds cjsztonzdsdt 9s a
szakmai lcdpzdst celzo szolg6ltat6sokon rdszt vegyenek vagy e.rdszvdtel megszakit6sa idopontjittol az i!,leto
szem6lynek felr6hat6 okokb6l ;
f) ha a rokkants6gi nlugdijaz6si idoszak meghaladja a 12 h6napot;
g) a korhatdri nyrgdijazds feltdtelei teljesitdsdnek idopontjdtol, az elozetes hyugdij kerelmezdr:;d1el<
idopontj6t6l vagy azon idopontt6l, amelyben a rokkantsdgi n).Lrgdij m6dosfthatatlann6 v6lik;
h) att61 az idopontt6l, amelyben a kedvezmenyezett 3 honapn6l hosszabb idore kiilfoldre utazil<:
l) a 12 honapnil hosszabb szabads6gveszt6ses biintetds vdgrehajt6sa megkezddsdnek iclopontj6tol;
.j) a kedvezm6nyezett elhal6ioz6sa eset6n;
k) a 45. szakasz (2) ds (3) bekezddsdben ernlitett hat6ridok lej6rtakor;
l) a 39. szakasz (1) bekezddsdben, illetve a4"0. sz,akasz (1) bekezddsdben ernlitett hat6riclok lej6rtal<or;
,
rn) valamely oktat6si folmdba va16 felvetel id6ponti6ban.
45. szakasz. - (1) A kedvezm6nyezetteknek nyrijtott rnunkandlkiilis6gijuttat6s foly6sit6sa az aidbbiak
szerint ftiggesztendo fel
a) attql az idopontt6l, amelyben nem teljesitik a 4L szakasz (1) bekezddse a) pontj6ban emlitett
mu nkan6lkrili s6gi

:

kotelezetts6get;

b) a katonai kotelezettsdgek teljesitdsdnek id6szak6ra;
c) 12 h6napn6l rovidebb meghat6rozott idore szol6 egydni munkaszerzoddssel valo rnr-ink6ba sorolds
idopontj 6tol a torvdnynek megfeleloen ;
d) a szem6ly k6r6s6re a 3 h6napn6l rdvidebb idoszakra valo ktilfoldre utaz6s idopontj6t6l;
e) arra az tdoszakra, amelyben elozetesen vagy 12 h6napig terjedo szabads6gvesztdssel .j6r6 btintetds
v6 g reh aj t6s fu a letafi5ztatj dk ;
f) a rokkants6gi nyugdijdzls idopontj6ban;
g) az ideiglenes munkak6ptelensdg6rt j6r6 juttat6s, az anyasdgi juttat6s 6s a gyelmek 2. 6let6vdnek,
iiletve a fogyat6kos gyermek 3. 6iet6v6nek a betcilt6s6ig jdr6 gyermekneveldsi juttat6s nyfijtris6nak
idoszak6ra;
h) a kdpzdsi,6tkdpzdsi, tov6bbkdpzdsi tanfolyamok vagy, az esetnek rnegfeleloen, rn6s szalcmai,
',*;pz6si form6k ideje alatt, a szakgyakorlat ideje alatt 6s miatt bekovetkezett balesetek 6ltal okozotr 3 napndl
hosszabb ideiglenes mr"rnkakdpteleqsd g idoszakitr a;
i) a kornpenz6,Io kifrzetdsek foly6sit6s6nak idoszakttra,'a torvdnynek megfeleloen.
(2) A foly5sit6s folytat6sa az (1) bekezdds a) pontj6nak a felt6telei kozotti felftiggeszt6s ur6n a
l<edvezmdnyezett kdlelme benyrijt6s6nak idopontj6t6l eszkozlendo, de a felfiiggesztds idopontjdtol szdmitott
60 napt6ri napos hatdridondl nem kdsobb.
(3) A foly6sit6s folytat6sa az (1) bekezd6s b)-i) pontjainak a felt6telei kozotti felftiggeszrds ut6n a
l<edvezmdnyezett kdrelrne benyirjt6s6nak idopontj6t6l eszkozlend6, de a felftiggesztdshez vezeto helyzet
megszundsenek idopontj6t6l szdmitott 30 napt6ri napos hat6ridondl nem kds6bb.
() Az (1) bekezdds a) pontjdban emlitett felftiggesztdsi idoszak a munl<andlkiilisdgi juttat6s nyrijtasi
id6szakdnak rdszdt kepezi.
46'. szakasz. - A 43. szakaszban ernlitett penzjftrand6s6gok a meg nern illeto foly6sit6s6bol sztrmazS
tartoz6sokkal, valamint a Polg6ri Elj6rdsi Torv6nykonyvben vagy m6s specidlis tdrv6nyeb rencieikez6sben
emi itett es etekkel kapcs ol atos k6n yszerv6greh aj t6s tdr gy 6t kdpezik.
4'7. szakasz. - (1) A torv6nyet itup trercUt muntaneU<Ulis6gi juttat6s cimen foly6sitott osszegek,
valarrrint a jelen torvdny feltdtelei kozott keletkezett tartozdsok visszaszerzendok azokt6l a szemdlyektol.
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amelyek ezen osszegekben meg nem illeton rdszesiiltek a munkaer6foglalkoztat6si tigyniiksdgek 6ital
kibocs 6tott, vdgrehaj thato okiratokat kdpezo ddntdsek alapl|n'
(2) A munkanelkiilisdgi juttatds cimen meg nem illet6n bevdtelezett osszegek az 6ltal6nos torvenyes
eldviildsi hatdrido n b eli.il szerzendo v is sza a kedvezmdnyezettekto l.
(3) Az elhalflozott kedvezmdnyezettekt6l vissza nem szerzett osszegek nem kovetelendok.
4g. szakasz. - (t) A munkan6lkiilis6gi juttat6s kedvezm6nyezettjei az lllamr tdrsadalombiztositdsi
rendszerben 6s az eg6szs6gi.igyi t6rsadalombiztositdsi rendszerben biztositottak 6s r6szesi.ilnek a torv6ny 6ltal
e rendszerek biztositottai tekintetdben el6irl iisszes jogban'
(2) Az dllami t6rsadalombiztosit6s 6s az eg6szs6giigyi t6rsadalombiztositds irdnti hozzdjdtul{s a
munkan6lkiilisdgi biztositasi koltsdgvet6sbol viselendo 6s a munkaerofoglalkoztat6si iigynokseg 6ltal
utalando ifi az illeto biztositdsi pdnzt6raknak.
(3) A munkandlktilis6gi juttat6sban rdszesi.ilo szemdlyek 6llami tfrsadalombiztositdsi jhrand6sdgai az
6llam i t6rsadalombiztosit6si koltsdgvetdsbol viselendok.

IV. FEJEZET
A munkan6lkiilis6g megel6z6s6t c6lz6 int6zkeddsek
jelent6s modosul6s6hd\
49. szakasz. - A tevdkenysdgnek a szemelyzet szQma 6s szakmai osszetdtele
vezeto [tszervezese esetdn a munk6ltatok koteleiek 6rtesiteni a munkaer6foglalkoztat6si iigynoks6geket-a'
nrunkandlktilisdg lekiizddsdt ds ezen fiszervezesek kedvezotlen t6rsadalmi kihat6sainak a megelozdset celzo
int6zked6sek foganatosit6sa 6rdek6ben'
50. szakasz. - ( 1) A 49. szakaszban emlitett esetekben a munk6ltat6k kotelesek elozetesen felmondani
az elbocs6tando alkalmazottaknak, a Munkatorvdnykonyv vagy a kollektiv munkaszerzodes eloirAsainak
megfeleloen.

bekezddsben emlitett elozetes felmond6s idoszakban az alkalmazottak rdszt vesznek a
nrunkaeiofoglalkoztat6si ilgyndksdgek vagy a koz- vagy mag6nszektorhoz tartozo akkreditalt ds a
munkaerofollalkoztat6si iigynoksdgek ttltal kivdlasztott m6s foglalkoztat6si szolgdltat6snyujt6k
eioelbocs6t6si szolgaltatdsaiban, a torvdny feltetelei kozott.
(3) Az eloe-ibocs6t6si szolgaltat6sok megval6sit6sa drdekdben a.49. szakaszban emlitett munk6ltat6k

(2) Az

k6telesek

(I)

a torvdny tital

etOirt elozetes felmond6s elott

30 nappal megelozon

drlesiteni

a

fo glalkoztat|s i ii gyn ok s 6 geket.
51. szakasz. A jeien torv6ny 6rtelm6ben elSelbocsdtdsi szolgdltatdsokat kdpeznek fokdnt az ald,bbt
tev6kenys6gek:

m un k aero

-

a munkaldlktiliek oltalmaz6s6ra vonatkoz6 torvdnyes eloir6sokkal kapcsolatos t6jdkoztatts es

"l
6s szakmai k6pz6si szolg6ltat6sok nyrijt6sa
foglaikoztatdsi
szinten megiiresedett munkahelyeken val6 elhelyez6s 6s a
helyi
b) a

a

munkahelykeres6si

m6dozatokkal kapcsolatos k6Pz6s;
c) a szakmai fitirfnyitds az egyseg keretdben vagy rdvid id6tartamri tanfolyamok revdn;
d) az alkalmazottak vdlem6ny6nek fe1m6r6se 6s a munkan6lkiilisdg lekiizd6s6t cdlz6 tntlzked6sekkel
kapcsolatos tan6csad6s.
52, szakasz,- (1) Az5L szakaszban emlitett eloelbocs6t6si szolgdltat6sokban rdszesiilhetnek kerdsre
a munkan6lkiiliv6 v6l6s kock6zatdnak kitett szem6lyek is.
(2) A munkandlkiilisdg megelozdsdt celz6 intdzkeddsekhez val6 hozztferesi eljdr6sokat, a

azok . gyakorlatba iiltet6sdvel kapcsolatos utasitdsokat a
Mrirrkaerofo glalkoztatttsi Orsz6gos Ugyndks eg dolgozza ki, a Munkaiigyi ds T6rsadalmi Szolidarit6si

finansziroz6si m6dozatokat

ds

Miniszt6rium v61em6n yezi 6s azok korm6nyhatdrozattal hagyand6k j6v6.
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V. FEJEZET
ztatils ii sztii nz6 s 6 t c6lz6 int6zke

cI 6s

l3

ek

],

CIKKELY
Szako s it o tt s zo lg dltatd s ok

-

53' szakasz, A munkaer6fograrkoztatfus osztdnzdsdver kapcsolatos intdzkeddsek
a kovetkezoket
Slozzdk:
a) a munkahelyet kereso szemdlyek foglalkoztatdsi esdlydnek a nrivelds6t;
b) a munk6ltat6k osztonzds6t a munkan6lktiliek besorol6s6ra 6s rij munka'helyek
l6tesit6s6re.

54' szakasz' - A munkaerofoglalkoztatts dsztcjnzdsdt celzo intdikeddsek
mind a munkahelyet kereso
rem6lyekre, mind pedig a munk6ltat6kra vonatkoznak 6s a munkaerofoglalkoztatitsi
iigynoksdg ds a kcizagy mag6nszektorba tafioz6 szolg6ltatdsnytijt6k szakositott szolg6ltat6sai
i6v6n val6sitarid6t me!. .
55' szakasz' (1) A munkaerofoglalkoztat6s osztcjnzdsdre szakositott
-.rgalt",alnyujt6k a
runkaer6foglalkoztat6si iigynoksdgekkel megkotdtt szerzoddsek alapj6n
csak akkoi nyirjthatnak a
runkandlki.ilisdgi biztosit6si k6ltsdgvetdsbol finanszfrozott szolg6ltatasokat,
ha akkredit6ltak.
(2) Az (1) bekezd6sben emlitett szol96ltat6snyrijt6kat a Mupkaerofoglalkoztat6si
orsz69os
gynoks6g akkredit6ij a.
(3) Az akkredit6lds 6rdek6ben a Munkaer6foglalkoztatdsi orsz6gos Ugyn6ksdg
dijat sz6mir fel,
relynek osszeg6t 6vente a Munkatlgyi 6s Tdrsadalmi siolidarit6si MinisztErium
dilapftlu *"g az tigynciks6g
vaslatdra minden egyes szolg6ltat6stipus tekintetdben.
$) Az akkredit6ldsi dijak bevdtelezdsdb6l rnegval6sitott osszegek a munkandlktilisdgi bizrosit6si
)itsdgvetds jovedelmeit k6pezik.

56' szakasz' rlunkaerofoglalkoztat6s osztcjnzdsdre szakositott azon szolg6ltat6sny0jt6kat,
nelyek e tevdlcenysegeket a munkandlkiilisdgi biztositdsi kdltsdgvetdst6l eltdro
alapokb6l frnanszirozzitk, a
lunkaer6fo glalkoztat6si Orsz69os Ugynoksdg alckred itdlj a.
2. CIKKELY

A mun knh e ly e t k e r e s 6 s ze md ly e k fo g I at ko ztattis i es d ly dn e k n ijv e I ds e
5J ' szakasz. - munkahelyet kereso szemdlyek foglalkoztat6si
esdlydnek n6vel6se f6k6pp az al1bbiak
v6n val5sul meg:
a) szakmai tdjlkoztatdts 6s tan6csad6s;
b) munkakdzvetit6s;
c) szakmai kdpz6s;
d) valamely friggetlen tev6kenys6g megkezd6s6vel vagy valamely tizlet elinditdsfval kapcsolatos
r6csad6s 6s seg6dlet;
e) az aikalmazottak fizet6si jdvedelmeinek a kieg6 szit6se;
f) a munkaero mobilitds6nak cjsztrjnzdse
L A szakmai trij6koztat6s 6s tan6csad6s
58' szakasz' - (1) A szaknni tdjdkoztat(ts 6s tandcsadirs' a munkahelyet keres6 szemdlyeknek
gyenesen nyfjtott szol96ltat6segytittest k6pez, amelynek c6lja:
a) a munkapiacra ds a foglalkozdsok alakul6s6ra vonatkoz6 inform6ci6k
szolgdltatdsa;
b) a szem6lyis6g felm6r6se 6s onfelmdrdse a szakmai ir6nyulds drdek6ben;
'c) a munkahelyet keres6 szemdlyek kdszsdgeinek ds onbizalminak fejlesztdse a'saj6t p6lyaftlt6sra
natkoz6 dont6shozatal 6rdekdben;
d) a munkahelykeresdsi m6dszerekkel 6s technik6kkal kapcsolatos k6pz6s.
(2) A szakmai t6jdkoztat6st 6s tan6csad6st a munkaerofoglalkoztathsi iigynoksdgek
keretdben
:tvezen szakositoft kozpontok, valamint a munkaer6foglalkoztat6sl ugynoksdgeklll
,r"rioddrt koto, a
,
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koz- vagy mag6nszektorba tartoz6 mds akkredit6lt kozpontok 6s szolg6ltat6snyfjt6k val6sid6k meg,

a

torv6ny felt6telei rozott.
(3) A mtlnkapiaccal kapcsolatos t6j6koztatds, a szakmai p6lyafut6s meg6ilapit6sa, a felm6r6s 6s az
onfelmdres t(fi6l<oz6dlassal, a munkahelyet keres6 szemdlyek l<6rdsdre vagy a munkaerofoglalkoztat6si
iigynoks6gek 6lta.l szervezettjob-klttbok keret6ben nyfjtott egy6ni vagy csopoltos tan6csaddsi szolg6itat6sok
r6vdn val6sftand(r meg.
(4.) A szal<mai tan6csad6s vagy a munkahelykeresdsi m6dszerekteit Os technik6kkal 6s a foglalkozrards
c6ijdb6l inrtbrjriru val6 jelentkez6ssel kapcsolatos k6pz6st a p(rlyatrdnyitdsi tan6csad6k vai6sitl6k meg a
p6lyafutdsr;al kapcsolatos titj6koztatdsi 6s tan6csad6si kozpontok keret6ben vagy, k6r6sre, m6s szervezett
k6pz6si form6k keret6ben.
2. 1\, munkakiizvetit6s
59. szakasz. - (1) A munkakdzvetftds a munkdltat6knak a munkahelyet kereso szem6lyekkel a
nrunkaviszonyok vagy szolg6lati viszonyok ldtrehozdsa 6rdek6ben va16 kapcsolatba l6p6s6t rnegval6sit6
tev6kenysd;g.

(2)

A

rnunkaerofo glalkoztatdsi iigynoksdgek kotelesek azonositani a murrk6ltat6kn6l felszabadult
6ll6sokat ds a munkahelyet kereso szem6lyek tudom6s6ra hozni.
(3) A munkaerofoglalkoztat6si tigyn6ksdgek ingyenesen nyujtjdk a kozvetitdsi szolg6ltatdsokat a
mnnkahelyet kereso szem6lyek sztrmdra ds e szolg6ltat6sok a kovetkezokb6l 6llnakt
'"
a) a felszabadult munkahelyekre 6s azok elfoglal6si feltdteleire vonatkoz6 tdjlkoztatits kozl6s,-*
lciflig gesztds ds munkahelytozs ddk szervezds e rdvdn ;
b) a rnunkahelykereslet 6s kin6lat kozott a szdmit1s-technika r6v6n megval6sitott automatikus
kapcs o latteremt(:s t c6l z6 elektroni kus kozvetit6s ;
c) a jel0ltek elozetes kiv4laszt6sa a fe1kin6lt rnunkahelyekkel kapcsolatos kovetelmdnyek szerint 6s
azokklpzetts6g6vel, k6szs6geivel, tapasztalatdval 6s drdekeivel osszhangban.
60. szakasz, - (1) A munkaerofoglalkoztatds osztonzeset celz6 intdzked6sek megval6sit6sa dldekdben
a munl<aerofbglalkoztat6si iigynoksdgek kotelesek minden munkal,elyet kereso szerndly tel<intetdben
ki6llitani az egy6ni kozvetit6si tervet.

(2) Az egy6ni

kozvetit6si

terv

kidolgoz6si eljdrlsa, tartalma

6s

monitolozdsa

a

Munkaerofo glalkoztatdsi Orsz6gos Ugynoksdg elnokdnek a rendeletdvel 6liapitand6 meg.
6L szakasz.- (1) A jelen torvdnyben eloirt feltdtelek kozott munkandlkiilisdgijuttat6sban reszesiilo
munkandlkr-iliek kotelesek a munkaer6foglalkoztat6si tigyndksdgek kdrdsdre rdszt venni a kdzvetitdsi
szolgilltat6sokon,
(2) A munkandlki.ilisdgi juttat6sban nem r6szesillo munkandlki.ilieknek a kozvetites cdljdb6l valo
nyilv6ntart6sba v6tel drdek6ben k6relmet kell benyrijtaniuk a munkaer6foglalkoztat6si iigyndksdgekhez, ds ha
nem sorolj6k 6ket munk6ba, a kdrelmet 6 honaponkdnt fel kell irjitaniuk.
(3) Ingyenes kozvetit6si szolg6ltat6sokban r6szestjlnek k6r6sre a 16. szakasz c), d) 6s 0 pontj6ban
emlitett szemdlyek is.
62. szakasz. - A munkakozvetit6s fizetsdg ellen6ben is megval6sithat6 akoz- vagy magdnszektorba
taftoz5, a Munkaerofoglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoksdg 6ltal akkredit6lt szakositott szolgitltatisnlujt6k
dltai.
3. A szakmai k6pz6s
63. szakasz.- (1) A munkahelyet kereso szemdlyek a szakmai kdpessdgeik noveldsdt ds v6ltozatoss6
t6te16t biztosit6 szakmai kdpz6si programokon vehetnek rdszt mobilit6suk 6s a munkapiacon val6
fijraintegr6l6d6suk biztosit6sa 6rdek6ben.
(2) A szakmai kdpzdsi programok a torudnynek megfelel6en biztositjhk a munkahelyet kereso
szem6lyek bevezet6s6t a szakm6ba, szakk6pzds6t,6tkdpz6s6t, tov6bbkdpzdsdt 6s szakosit6s6t.
(3) A munkahelyet kereso szemdlyek szakmai kdpzdse a munkapiac pillanatnyi es tdvlati
kcjvetelm6nyeinek a figyelemmel kovet6sdvel eszkozlendo es az illet6 szem ely villasztds6vai es egydni
k6pess6geivel osszhangban.
I
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i5

A munkahelyet

keleso szemelyek szakmai kdpzdsdnek megval6sft6si form6i a kdvetkezok:
tanfolyamok, gyakorlati ds szakosit6si idoszakok, valamint m?s form6k, a t"orveny
felt6telei kozcjtt.
64' szakasz.* (1) A szakmai k6pz6si programokhoz a szakmai tdjdkoztatltsi 6s tan6csadiisi vagy
kozvetit6si tev6ken ys 69 kcivetkezt6ben I ehet hozzdf6r ni.
(2) A munkahelyet keres6 szqmdlyek szakmai kdpzdsi programjaikdpzetts6gi
szintek ds szakositdsol<,
valamint szemdlykateg6ri6k 6s -csoportok szerint kiilcjn szervezend6k mes,

65' szakasz' (1) A

munkahelyet keres6 szemdlyek slakmai kdpzdsi tevdkenysdge

a

Munlcaerofoglalkoztatdsi orsz6gos Ugynoksdg 6ltal dvente kidolgozott orsz6gos
szakmai kdpzdsi tervezet
alapjdn bonyolitand6 le.
(2) Az orsz6gos szakmai klpzdsi tervezet a Munkatigyi 6s T6rsadalmi
Szolidarit6si Miniszt6rium 6ltal
hagyand6 j6v6.
(3) A szakmai kdpzdsi tevikenysdg a munkandlktilisdgi biztosit6si k6ltsegvetdsb6l
finans zirozando a
.16v6hagyott orszdgos szakmai k6pz6si tervezetben meg6llapitott mutat6k alapj6n.
66. szakasz, - (1) A szakmai k6pz6si qzolg6ltat6sok ingyenesen biztositancl6k a i6.
szakasz a), b), d)
6s f) ponq6ban emlitett szem6lyek sz,6m6ra.
(2) Sz.akntai kdpzdsi szolgdltatdsok alatt azon jogok osszessege drtendo, amelyekben az (l)
szakaszban emlitett szemdlyek rdszestilnek valamely szakmai kdpzdsi formi'n val6
rdszvdtel id6tartarna alatt.

,3i

(3)^

1

munkandlktilisdgi juttat6sban rdszesi.ilo szemdlyek kcitelesek reszt

munl<aerofo glalkoztatttsi tigynciksdgek 6ltal

venni

a

nffitott 6s szeryezett szakmai kdpzdsi progrumokon.
(a) Az (1) bekezd6sben emlitett szem6lyek minden munkahelykeresdsi idoszakban egyetlen

aikalommal rdszesrjlnek ingyenes szakmai k6pz6si szolgdltatdsokban.
6J ' szakasz' - ( 1) A munkahelyet kereso szemdlyek szakmai kdpzdsi tevdkenysdgdt
orsz6gos szinten a
Mu n k aero fo glalko ztatds i Ors z dgos U gyn oks 6 g h an go lj a e gyb e.
(2) A munl<ahelyet keres6 szemdlyek szakmai kdpzdsdt a munkaerofollalkoztat6si
tigynoksdgek az
aldrendelts6gLikbe tartoz6 szakmai k6pz6si kozpontokon kereszttil, valamint i
t,tr- ,agy iiganszektorba
tart"oz5, a torv6ny felt6telei kozott enged6lyezett mds szakmai k6pz6si szolg6ltat6snyfjt6k-val6sitj6r
meg.
68' szakasz. - (1) A kdpz6si, 6tkdpz6si, tov6bbklpzdsi 6s szakosit6si ianfolyamok a Romdniai
Foglalkozdsok oszfAlyozfts6ban meghatdrozott 6s foglait foglalkozdsok, mesters6ger.
a, szakm6k
tekintetdben szervezendok rneg.
(2) A Munkaerofo glarTkoztatttsi Orszdgos Ugyndkseg, valamint az engeddlyezett szakmai
k6pzdsi
szolgdltat6snyfijt6k a Romdniai Foglalkoz6sok Oszt6lyozStsdha m6g nem foglalt ,ruk*6k
6s foglaikoz6sok
tekintetdben is szervezhetnek kdpz6si, 5tk6pz6si, tov6bbk6pz6si 6s szakosit6si tanfolyarnot<at,"Oe
csak a
MunkaUgyi 6s Tdrsadalmi SzolidaLit6si Miniszt6rium v6lem6nyez6s6nek amegszerz6se
ut6n.
69' szakasz. - (1) A munkahelyet kereso szemdlyek szakmai kepzeset megval6sit6 form6k az
-Jlrsz69os szinten elismert, a torvdnynek megfelel6en j6v6hagyott foglalkoz6si szabv6nyok alap.jfn
bonyolftand6k le.
(2) Ha bizonyos foglalkoz6sok vagy mesters6gek tekintet6ben nem llteznekorszdgos
szinten elismert
foglalkozdsi szabvdnyok, a Munkaerofoglallcoztat6si orsz6gos Ugyndksdg egyes szakoJftott
egys6gelctol a
totvdnynek rr-regfeleloen i6vdhagyand6 foglallcoz6si szabv6nytervezeteket kerhet.
70' szakasz. - A Munkai.,igyi ds T6rsadalmi .Szolidarit6si Minisztdrium ellen brzest gyalcorol az
orsz dgos szakmai k6pz€,si tew ezet megval5sitds a felett.
4' Valamely fiiggetlen tev6kenys6g megkezd6s6vel vagy valamely iizlet elinditdsdval kapcsolatos
tan6csad6s 6s seg6dlet

71' szakasz. (1) A valamely fiiggetlen tev6kenys6g megkezd6s6vel vagy valamely Lizier
eiinditris6val kapcsolatos tandcsadds 6s segddlet kdrdsre nyrijtand6 a murikahelyet
sz6m6ra
jogi, marketing, pdnziigyi szolg6ltatdsok, hat6kony rnenedzsmenti m6dszerekkeresotemdlyek
6s technik6l ,es eg),6b
tandcs ad dsi szol g6ltat6sok form6j iiban.
(2) Az (1) bekezd6sben emlitett szoig6ltat6sokat a munkaerofo glalkoztatttsi iigynoks
egek vagy, az
esetnek megfeleloen, oiyan magdncdgek, szakmai szervezetek alapitiilnyok
ds e teriileteken szakositott
,
egyesiiietek eszl<6zolhetik, amelyekkel az tigynoksdgek a torvdny feltetelei li,irott
szerzoddseket kotnel<.

](I
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(3) Az (1) be.kezdesben emlitett szolg6itat6sol< minden idSszakra, anrelyben a szemdlyek a jelen
torv6i-ry felt6telei kozott munkan6lkiilis6gi juttat6sban r6szesiilnek, egyetlen alkalommal, ingyenesen
nyfjtand6k.
5. Az alkalmazolitak fizet6si jiivedelmeinek kieg6szft6se
J2. szakasz. - A l.orvenyben ttOirt idoszakban munkandlkiilisegi juttat6sban rdszesiil6 ds a torvdnynek
megfeleloen norm6l tnunkaprogrammal aikalmazott szemdlyek az alkalmazds pillanatdtol azon idoszak
vdgdig, amelyre, olcet a tnunkanelkiilisdgi juttatds megilleti, a munkandlktilisdgi biztosft6si kciltsegvertdsbol
ny'trjtott, a besoroi6st megelozo h6napban kapott munkandlktilisdgi juttat6s 30%-at kitev6 havi ad6mentes
osszegben 16szesiilnek,

J3. izakasz. - (1) A12, szakaszban emlitett szem6lyek r'6szesiilnek az emlitett osszegben abb,an az
esetben is, ha azon idoszakban, amelyre joguk van a munkandiktilisdgi iuttat6shoz, az elso rnunkfltat6val
rncgsztr,nil< tnitttl<aviszottyuk vagy szolgalati viszonyul< es rnds munk6ttaton6t soroland6l< rnurll<6ba.

(2) A munkandlkiilis6gi biztosit6si kciltsdgvetdsbol a 72. szakaszban meg6iiapitott h6ny,adbarr
foiy6sitott osszeg az (I) bekezddsben emlitett esetben azon idoszak vdgdig nyrijtand6, amelyben a szr:rndly
jogosult munkan6lkiilis69i juttat6st kapni.
6. A munkaer6 mobilit:isrinak iiszttinz6se
74. szakasz. - Azok a szemdlyek, amelyeket abban az idosz.akban, amelyben mnnkandlki'rlisdgi
juttat6sban r'dszesiilnek, a tcilenynel< megfelel6en az |llando lakhelyiik szerinti helysdgtol 50 km-nd1,
nagyobb t6vols6gra levo helysdgben sorolnak murrk6ba; a munkandlkillisdgi biztositdsi kdltsdgvetdsboi
nyirjtott, a nyirjt6s idopontj6ban drvdnyes orsziigos minimdlbdr kdtszeresdvel egyenlo, ad6mentes bescrol6si
prdmiurfi ban 16szesi.ilnek.

75. szakasz. - Azok a szerrdlyek, amelyeket abban az idaszakban, amelyben munkandlktrlisdgi
iuttat6sbari riszesiilnek, a torvdnynek megfeleloen mds helysegben sorolnak munk6ba, is ennek
kcjvetkeztdben lakhelyt vdltoztatnak, a munkandlktilisegi biztositdsi koltsdgvetisbol nyrijtott, a letelepedis
idopontjaban drvdnyes orsz6gos minim6lber hdtszeresdvel egyenlo, ad6mentes letelepeddsi premiumban
16szesrilnek

16. szakasz, (1) A munkaviszonyoknak vagy szolgdlati viszonyoknak a munk6ba s,crol6s
id6pontj6t6l szdmitott 12 h6napn6l rovidebb id6n beltil az alkalmazoft kezdemdnyez6sdre vagy neki felrohat6
olsokbol val6 megszundse maga ut6n vonja a 74. es 75. szakaszban emlitett, prerniumkdnt nldrjtott
osszegeknek az al kal in azotL |ltali teljes v isszafi zet6s6t.
(2) Az (1) bekezdds eloir6sai betarl6s6nak az elmulasztdsa esetdn a74. es 75. szakaszban ernlitett
osszegek a munkaerofoglalkoztat6si rigyndksdgek 6ltal kibocs6tott, vdgrehajthat6 okiratot l<epezo kirov6si
ddntds aiapj6n szerzendok vissza.
;

CIKKELY

3.
A munkdltatfk iisztiinzdse a munkandlkilIiek munkdba soroldsdra

7J. szakasu - A munkriltat6knak

a

a munkan6lkiiliek munk6ba sorol6s6ra val6 osztcjnz6se az allibbiak

16v6n eszl<ozlendo:

a) a munkahelyek szubvencion6l6sa;
c)'irj munkahelyek ldtesftdse drdekdben elonyos feltdtelek kozcitti hitelnyirjtds;
, c) konnyit6sek nyfijtdsa.

i. A munkahelyek szubvenciondl6sa
18. szakasz. (i) A rnunkandlkiilisdgi biztosit6si koltsdgvet6sbol ds

.

a torveny eioir6r;ainak
rnegfeleloen kiutalt m6s forrdsokb6l szubvencion6lhat6k a munkandlkiiliek sor6b61 szdrmazo munkaertlnek a
helyi kozoss6g 6rdek6t szol9616 munk6latok 6s tev6kenys6gek elvlgzds;Evel kapcsolatos ideiglenes
foglalkoztatdst$ celzo programok megval6sit6sa keretdben a munkaerovel kapcsolatos k6ltsdgek.
(2) Az (1) bekezddsben emlitett folr6sokb6l eltal6ban az aldbbi szolgdltat6skateg6ridk
szubvenciondlh at6k:
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T7
a) az infrastruktrira javftSs6val 6s karbantartiis6val,
az dkologiz6li{ssal 6s egyes v6rosrend6szeti
munk'rarok megval6srt6s6val kan,cs$11o.s,
;;il'-k
n:iii^i^iiri'"r??rur"u,
korm6nyszerv szervezetek i{ltal
mag6nc6gek vasy nem
a tretyi kozigazgaia,'"!r.*eny
ei6s6ver r"ou"""uk0zszorg6rtat6sok;
b) a gvermekek, betegek, idos r';ily'k,

;

i;;;il;":;;u]#

hdzi gondo ias'var<apcsoraros
ds m6s szervezetek tita, a

ff#i:i,',:5,'Jllt*l"J:,*j:l,g*i:{"*;:#J""$;;,;1;J*'**,u

J9' szakasz'- (1) A 78' szakasz (r) f.rorraoreu"n
emlitett szubvenci6k a munkdltatdk
legfeljebb 12 hSnapos. idoszakra
szdm.ra
nyu;tanaot, ! n"trt orhal6siigok
a munkandlkiiliek sor6b6l a
7g.
tekTntetJi." ,gyoni munkaszerz6ddsser
J]],iJff,!,,;::l ''"'u'tt

f'*T

i'i';"'l'

k;r;;;

""rJui,"ta'ok

besorc,rr

(2) A nyfjtott szubvenci6h6nyad'a.av
orszdgos minimaris brutt6 arapfizet6s
sor6b6 I e gydn i munkaszerzo d
1ryvo-aa munkan.rkt'iek
"rr.rn
ds sel bes oroltn' in d rn
ety tr6 ntetdb en.
80' szakasz' - (1) Az oktat6si int6zm6nyJ
tut""r"*reit m"ghata rozatranidciszakra
munk6ba sororr6
minden
"u*"i*". ,"ti"i#t *--uff;:;", orsz6gos bru*6 minim6rb6rt
(2) A fogyat6kos szem6lyek sor6b6l
sz5,rmaz6 abszolvenseket meghat
irozatlanid6szakra
rnunk6ba
il,',1!0
h
di y; ;l,a go, b r
.,i:,

ilHfffl::,',?*flf.";iffi,?f:

ffi :i; ;T;:tr # lg*::iilil''"Tl
',# qd*ltlJff
81' szakasz' - A 80' szakaszban ttTft.tt

"

"

",

u,, 6

ci'rr-t-<irzo intdzkeddsek nem
nyrijtand6k azon idoszakol<rer,
ameiyekben a munkaviszonyok vagy
a szolgilratiuirronyot fer vannak friggesztve,
82' szakasz' - A jelen torvdny drteimdben
valantely otctatast eg;sZ| ourz.otrense
dttendo' amely a tdrvdny feltdtelei
aratt az a szem6r,y
kozcjtt o.f lg.velet uugf iunutr anyi
biffi?ruany, szerczvaramery a torvdnlr
mag6n gimn6ziumi,-szakmai,
,p,,iaii,, rrceumi,
83' szakasz'- (1) A 80' szakasz felt6telei
kdzcitt abszolvenseket besorol6
munk6rtat6k koteresek azor,l
munkaviszonyait vagy szolg6lati
viszon yait amegkcitdsiikiol szamitott
legal6bb
3
dvig fenntaftani.
(2) Azok a munk6ltat6k' amelyek sajdikeii"w"v"rerutr"
bekezd6sben emritett 3 6ves;
hat6rido elott megsztintetik az abszolvensek
munkaviszo nyat rugy rrorgiuti
viszony6t, koteresek terjesen
megt6riteni a munkaerofoglalkoztat6si
az egyes abszolvensek tekinter6ben
bev.releze,
;'::X'f,:L1,?Jt?*Hfiil,i:?iu1,*'"6ern'iiegi uiztositasl rt'tselvlto, t"kint.t6ben nyrrjtott szinren
(3) A (2) bekezdds el6iri6sai nem
alkalmazand6k
szolgftlati viszottvok az alkalnazottkezd,em6lt:td;;;;y abban^ az esetben , h? amunkaviszonyok vagy
neki ferr6hatJ ototuot sziinnek
(4) Az abszolvense( a 80' szakasz
rneg.
felt6teiei ttii,itt minden oktatdsi
forma tekintet66en egyetren
rikalommal sorolhat6k be, a ta-nultndnyok
befejezdsdiot sza^itott l2 h6napos
hataridon be'il.
84' szakasz'- (1) A 83' szakisz (1)
bekezddsdben emlftett 3 dves-iJ.irrutuun
vehetnek a munkd,rtat6 6rtar szervezettszakmai
az abszorvensek rdszr
k6pz6si form6n,

l?::'fr!f""'fflfftffi"iilHl ll**:*,:if;'";*r

i?*(;

tigyndk;;il;;

*,"0,"(u1)0ff#/rTlT|a","Hd[T:"',jJiiiffi;5{%XiJh" "tit,6ges kdrtsegek a munk6rrar6
85' szakasz' (1) A 4i 6ven feltili munkan6lktilieket
vagy az egyedrili
meghatdrozatlan

k6rerm6re a

csal'dfenntart6kat
idoszakra munkaba sorol6 munkriltati
kdt kateg6riauot attatmazott rnirJen
tekintetdben 12 h6napos id6szakra
:
sz.mety
ahatiiyo, orrr,igo, u*tto minim6l[dorirgvr"16
azzal a kcjtelezetts6ggei, hogy a
dsszegben
rdszestirnek
munkaviszonyokat
(2) Azonos kdnnyftdsekben r6szestilnek t"gv rr"rg"rJf-"ffi;;iaittegatauu z 6,vigfenntarrs6k.
alkalmazottal rendelkeznel< ds n'eghat6rozatlan u|ou= u munk6rtat6k is, amelyek 100-nr' kevesebb
idotartarnra fogyatdkos szem6lyeket
nrttnkaviszonyoknak vagy szolgS:lati
alkarmaznak, a
vlsz.onygknak l"gurdbJ 2 hvigiio
i"""r"ririsa
kotele
zetts€g'vel.
Azok
a munk6ltat6k, arnelyet sa;at k.rJ;;d";zdsulire
'(3)
u 2 d;;;h arariaoer6tt megsziintetik
(1) 6s (2) bekezd6sben'emlfteti t'",,ierryr."T:"0-""irr""r
az
6t
vagy
rrorgaruri"viszonydr,
megt6rfteni ef munkaer6foglalkoztat6si
kciteresek
terjesen
iig-ynoksdg eknek az egyes
szemdryek tekintetdbe' bevdterezett
osszegeket az 6llamkincstdr?ltal
a munkan6lkrilisegi urriorrtari
k;ir;g;;r'i*'ti",rrroen nyfrjtott szrnren ki_

ii
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sz:6mitott j drlll6kos kamattitl egytitt.

(4) A (3) bekezdes el6ir6sai nem

all<almazandok abban az esetben, ha a munkaviszorryok vagy
kezdemenyezds6re
vagy neki felr6hat5 okokb6l szunnek meg.
az
alk,almazott
szolg6lati viszonyok
2. El6nyds felt6telerk ktiziitti hitelnyfjtris
86. szakasz.- (1) Ar kis 6s kozepes rrdllalatok, szovetkezeti egysr5gek, csal6di t6rsul6sok, valamint az
engr.:d6lyezett term6szetes szem6lyek 6ltal lebonyolftott fiiggetlen tev6kenys6gek l6trehozds6val 6s
fejlesztdsdvei val6 .rii munkahelyek letrehozdsdert a munkandlkiilisdgi biztosit6si kciltsegvetdsb6l el,Snyos
feltCi.te,lek kozcitt nyfjtand6 hitel.
, (2) A hitelek egyes megval6sithatos6gi tervezetek alapj(tn, a ldtesitendo munkahelyek sz6mdval
ar6nyosan nyrijtand6k legfeljebb 3 6ves idoszakra aberuhfnttsokra, idedrtve.a iegfeljebb 6 h6napos ti.irelmi
idosizakot is, illetve 1 dves id6szakra a termelds biztosit6s6ra, a Romdnia Nemzeti Bankja 6ltal meg6llapitott
hivatalos skont6dij 50yo-6t kitev6 kamattal.
(3) A (2) bekezd6sben emlitett felt6telek kozott nyfjtott hitelek kedvezm6nyezetdeinek teljesitenitik
felt6teleket:
al6bbi
kell aiz
a) legyen legfeljebb 250 rnunkaviszonyban vagy szolg6lati viszonyban 6116 alkalmazottjuk 6s/vagy
szdvetkezeti ta&iuk;
b) alaptev6kenys6gi.ik a termel6sben, a szolgSltat6sokban vagy turizmusban val6suljon meg;
'c) az rijonnan l6trehozott munkahelyek legaldbb 507o-6ra a munkaerofoglalkoztat6si tigynoksd5leknl
bejegyzt:tt rnunkan6lktiliek sor6b 6I szfrmaz6 szem6lyzetet kell besorcjlni;
d) a c) pontban emlitett felt6telek kdzott besorolt szemllyzetet legal6bb 3 6vig tev6kenysdgben
tartsdk;
e) a (2) bekezd6s felt6telei kdztitti hitelnyrijtdskor c6lzqtt munkahelyek ne legyenek a hitelez6si
szerzodds megkotdset megeloz6 utols6 12 honapban eszkijzolt szem6lyzeti elbocs6tdsok kovetke:zt6ben
fel szabadult munkahelyek.
(4) A kis 6s kozepes vdllalatok, szovetkezeti egys6gek, csal6di t6rsul6sok l6tesit6s6re vagy
engeddlyezett term6szetes szemelyekkenti mukoddsre magukat kotelez6 munkanelktiliek elsobbsdggel
szerezhetik meg a hiteleket, a (2) 6s (3) bekezd6sben emlitett felt6tolek betart6s6val.
87. szakasz. - A hitelnffit6sra felhaszn6lhat6 teljes osszeg .6s a nyfjthat6 hitel maximdlis osszege az
6llarni t6rsadalombiztosit6si koltsdgvetdsrol sz6lo torvdnnyel 6llapitando meg.
88, szakasz, - (1) Abban az esetben, ha a munkan6lkUliek sor6b61 alkalmazott szern6lyt a besorolirst6l
sz6mitott 3 dv eltelte elott elbocshtjik, a munkdltat6 koteles az elbocs6t6st6l sz6mitott legfeljebb 30 napt6ri
napos hat6ridon beltil a megUresedett munkahelyekre munkandlktilieket alkalmazni
(2) Az (1) bekezd6sben emlitett kdtelezetts6g h6rul a munk6ltat6kra abban az esetben is, amelyben az
rijonnan l6trehozott munkahelyekre alkalmazott szemllyek nem szdrmaznak a munkan6lktiliek sor6b6l.
(3) A hitelszerzodds futamideje alatt a munk6ltat6 nem csokkentheti a hitelnyfjt6s idopond6loan d*
egysdgben letezo dll6sok szitmtt.
89. szakasz.- O) A 86. szakasz (3) bekezd6se c) pontj6ban emlitett feltdtel betart6s6rrak az
e|nulasztdsa eset6n a munk6ltat6nak az egyes l6trehozott 6s be nem toltott munkahely tekintet6ben nyrijtott
hitel osszegdvel egyenlo pdn6l6t kell fizetnie
(2) A 88, szakasz (1) 6s (2) bekezd6s6ben emlitett kotelezetts6g betartSs6nak elmulaszt6sa es;et6n a
munkdltat6nak az egyes l6trehozott 6s be nem toltott munkahely tekintet6ben nyfjtott hitel osszeg6vel
egiyenlo pon6l6t kell viselnie, azon honapok szdmdval ardnyosan, amelyekben az illet6 munkahelyek nem
voltak bet6ltve.
(3) A 83. szakasz (3) bekezd6s6ben emlitett kdtelezetts6g betart6s6nak elmulaszt6sa es,st6n a
hitelszerzodds felbontand6, a gazdasdgi tdnyez6nek pedig a nyrijtott hitellel ds a j6ruldkos kamattal egyenlo
pon6ldt l<ell fizetnie ds a jelen torveny eloir6sainak a feltdtelei kdzott 3 6vig nem r6szesi.ilhet hitelekben,
90. szakasz. - A munk6ltat6 rijabb hitelt kdrelmezhet, ha teljes egeszdben visszafizette az eloz6 hitelt
a jdrul6kos kamatokkal egytitt.
91. szakasz.- (1) A munkan6ikiilisdgi biztosit6si koltsdgvetdsbol az elonyos feltdtelek lkozdtti
hitelnyirjtdsra kiutalt osszegeket a bankok vagy a tdrv6nynek megfelel6en engeddlyezett iigynoks6gek
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Orszdgos Ugynoksdg

szerzoddseket kot.

a

lCr

torvdny feltdtelei kozotl

(2) A hitelnlujtdst cdlz6 alapokat iigykezel6 bank vagy hiteliigynokseg viseli a

osszegeknek a munkan6lkrilisdgi biztosft6si kcilts6gvet6s ir6nti visszafizet6s66rt.

feleloss6 get az

" 92. szakasz. - A hitelnffit6si 6s visszafizet6si

felt6telek, a garanci6k megdllapit6si rr.-ldja, a
nrunkandlkiilis6gi koltsdgvetdsbol eszkcizolt hitelnyfijt6sra enged€lyezett bankok 6s tigynciksegek kijelcl6s6t
c6lz6 6rver6sek megszervez6se 6s lebonyolit6sa a Munkaiigyi 6s Tdrsadalomgondoz6si Miniszt6rium 6s
Rom6nia Nemzeti Bankja kdzos metodol6gi ai szab(tlyaival 6llapftand6 meg.
3. A munkdltat6knak nyfjtott kiinnyit6sek
93. szakasz.- (1) A munkan6lkiiliek sor6ba tafioz6 szem6lyeket alkalmaz6 6s azokat az alkalmazdst6l
szAntitott legaldbb 6 h6napos id6szakig tevdkenysdgben tart6 munkdltat6k a munkandlkiilis6gi biztosit6si
kdltsdgvetds ir6nti 5%-os hozzdjdrulilst kdpezo cisszeget kitevo kedvezmdnyben rdszesiilnek.
(2) Ahozzdj6rul6s csokkentdse a kdvetkezo ad6iigyi 6vt6l kezdve nffitand6 6 h6napos idoszakra ds a
havonta tartozott osszeg O,5Vo-os cscjkkent6sdtkdpezi az (1) bekezd6sben emlitett felt6telek kcizott riionnan
alkalmazott szemelyzetnek az illeto dvben egydni munkaszerzoddssel 6llando alkalmaz6sban levo szeielvzet

6tla*szfm6t:ffi:Yt"#Tff;rifff:,l,'lx11|ilTlxt[iH,:"*6r

a 86 szakasz(l) bekezddsdnek a
kozott
hitelben
rdszestilo
munk6ltat6k
csak
a
86.
szakasz
(3)
bekezddse c) pond6ban emlitett
' -rltdtelei
-fijonnan
l6trehozott munkahelyek 507o-os szintj6t meghalad6n besololt munkan6lktiliek tekintet6ben
reszestilnek ahozzil6r.tl6s csokkentdseben, a 93 . szakay Q) bekezddsdnek megfelel6en.
4, CIKKELY
Zdrd rendelkez,,6sek

95. szakasz. - A munkaerofoglalkoztatbs osztonzdsdt cdlz6 intdzked6sekhez val6 hozz6fdrdssel
kapcsolatos elj6rdsokat, azok finanszfi'oz6si m6dozatait 6s alkalmazdsba i.iltetdsi utasit6sait a
Mnrrkaer6foglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoksdg dolgozza ki, a Munkaiigyi ds Tdrsadalmi Szolidarit6si
szt6rium v6lem6n y ezi 6s azok kolm6 nyhat6r ozattal hagyand6k j 6v6,
96, szakasz. - (1) A Munkaerofoglalkoztatdsi Orszdgos Ugynoksdg minden ev vegdrl foglalkoztat6si
nrerlegeket 6llit ki, amelyekben bemutatj a az illeto periodusban megval6sitott munkaer6foglalkoztat6sosztonz6si int6zked6sek kihat6sait.
(2) A foglalkoztatdsi m6rlegek keret-tartalma a Munkaer6foglalkoztat6si Orszdgos Ugynoksdg
elnokdnek'rendelet6vel hagyand6 j 5v6.
(3) A megyek szerinti ds orszdgos szintii foglalkoztatdsi mdrlegek a kovetkezo ev elso fdlevdben
;*;tdzzete endok Rom 6n ia Hivatal os Kozlonydnek III. R6sz6ben.
Mi

ni

VI. FEJEZET
A elen ttirv6ny alkalm a zis6v al kap cs olato s. int6zm6nyek 6s felbl6ss 6 gek
j

Aieten tdrvdny etdirdssinao ,, *"r'r;r?ifrfr!#" bevont intdzmdnyek

ds szervezetek

\

97. szakasz. - A jelen torvdnyben emlitett cdlkituzdsek es intdzkedesek mesval6sit6sa drdekeben a
Korm6ny orsziigos, lgazati 6s tenileti stratdgi6kat, tervezeteket 6s programokat hagy jZv6.
98. szakasz. - A jelen torvdny elofr'6saiqak megval6sitdsilbabevont intdzmdnyek a kcjvetkezok:
a) a Munkarigyi 6s T6rsadalmi Szolidarit6si Miniszt6rium:
b) a Mu nkaerofo glalko ztatdsr Orszfgos U gynoks dg;
c) a minisztdriumok ds a m6s kdzponti klzigazgat6si szakszervek;
d) az orczdgos szinten reprezentatfv szakszervezetek 6s patron6tusi t6rsul6sok:
e) a prefektrirdk 6s a helyi kozigazgat6si hat6sdgok;
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f) a lvfunkaer6fogltrlkoztatis Promove6l6s6val Foglalkoz6 Orszdgos Bizotts69.
99, szakasz. A Munkai.igyi . 6s T6rsadalmi Szolidarit6si Miniszt6r,ium feladatkcire

a

munkaerofoglalkoztat6s tordn a kovetkezo:
a) koveti a munkapiaci tendenciSkat 6s a munkaer6foglalkoztat6s, a munkan6lkiiliek szakmai kdpzdse
es a.munkapiaci es6lyegyenlosdgre vonatkoz6 strategidkat, el6rejelzdseket ds orsz6gos programokat dolgoz

ki;

b) a fcrglalkoztatils, szakmai k6pzds, a munkapiaci esdlyegyenlosdg-prornove6l6s tdrgykdrii
jogszab6ly-tervezeteket dolgoz ki 6s v6lem6nyez;
c) kidolgozza a munkan6lktilis69i biztosit6si kOlts6gvet6s tervezet6t;
d) 6vente kijeloli a f6 hitelutalvdnyoz6i feladatkort a munkandlktilisdgi biztosit6si kdlts(igvetds
tekinteteben, a torvdnynek megfeleloen;
e) a rregyed6vi 6s 6vi jelent6sek alap;6n figyelemmel kdveti a munkan6lktilis6gi biztositdsi
koltsdgvetds vdgrehajt6s6t 6s ellenorzdst gyakorol a munkaer6vel kapcsolatos politik6knak, srlratdgi6knak,
tervezeteknek 6s programoknak a Munkaer6foglalkoztat6si Orsz6gos Ugynoks69 6ltali megval6sft6sa felett;
f) m6s miniszt6riumokkal 6s szakszervekkel egytitt megval6sitja 6s aktualizdlja a Rom6niai
Foglalkozdsok Oszt6lyoz6s6t, figyelemmel kovetve az orcz|g gazdas6gi ds t6rsadalmi struktfir6jdban
bekovetkezett vdltoz6sokat 6s a t6rgykdri nemzetkozi szabvdnyokhoz val6 igazodds kovetelm6nyeit;
g) programokat promove|l, egyezmdnyeket javasol 6s nemzetkozi egyi.ittmukijddsi tervezetek,et iiltt r
dletbe tfogtulkortat6s, szakmai kdpzds es a munkapiaci eselyegyenlSsdg t6rgykcirdben;
h) 6vente meg6llapitja a teljesitm6nymutat6kat 6s azok szintj6t, mely . alapjdn k.idolgozza a
Munkaerofo glalkoztatds i Orsz6gos U gynoks e g 6v i tevdkenys d gi tervdt.
100. szakasz, - (1) A munkan6lktiliekkel kapcsolatos munkaer6foglalkoztat(tsi ds szal,rmai.tr<epzdsi
politik6k, stratdgi6k, tervezeteJ< 6s programok 6ltal6ban a Munkaer6foglalkoztattsi Orszdgos Ugynoksdg
r6v6n val6sitand6k meg,
(2) A

foglalkoztaidsi

q:

szakmai k6pz6si szolg6ltat6sok megval6sitdsa 6rdek6ben

a

Munkaerofo glalkoztatitsi Orszdgos Ugynoksdgnek be kell tartania:
a) a megki.ilcjnboztet6s n6lkiili hozz6flr6st a foglalkoztat6s 6s szakmai klpzds teriilet6n rrytijtott
szolgdltat6sokhoz;
b) a semlegessdget a munk6ltatok 6s a munkaero kozotti esetleges ellent6tes drdekekben;
c) a tevdkenys6gnek az iigyfelek 6rdekei fel6 val6 irdny{tds6t egy6ni tervezetek kidolgoz6srival 6s
gyols ds m in6s egi szolgfitattts ok promove6l 6s 6va1 ;
d) a munkapiaci tev6kenys6gek versenyjelleg6t;
e) az tigyfelek szem6lyes adatainak a bizalmass6g6t;
f1 az Stliltsz6sdgot a lebonyolitott tev6kenys6gben 6s a kapott eredm6nyek tekintet6ben;
g) a szolg6latok 6s a dont6shozatali folyamat decentralizSlilsdt;
\.
h) a szolg6ltatdsoknak a tdrsadalmi 6s gazdas6gi kornyezet villtoz{sarhoz val6 alkalmazh;rt6sdg6t, 101. szakasz, - A Munkaerofoglalkoztatdsi Orszdgos Ugynokseg a munkandlkiilisegi biztositdsi
koltsegvetds vdgrehajttshra 6s a jegyzokdnyvben megfllapitott teljesitmdnymutatok megval6sit6s6ra
vonatkoz6 negyed6vi 6s 6vi jelent6seket nyrijt be a Munkai.igyi 6s T6rsadalmi Szolidaritdsi Minisrzt6riumhoz.
102. szakasz.- (I) A miniszt6riumoknak 6s m6s kozponti kozigazgVt6si szakszerveknek az dltaluk

egybehangolt teriiletek tekintet6ben kidolgozott strat6gi6k

6s politik6k r6v6n biztositaniuk kell

a

mun kaer6 fo glalkoztatfts fok 6n ak nov e ld s dt.

(2) Az (l) bekezddsben emlitett cdlkittizdsek megval6sit6sa drdekdben a minisztdriumok ds m6s
kozponti kozigazgatfsi szakszervek a Munkaerofoglalkoztat6s Promove6l6s6val Foglalkoz6 O:rsz6gos
Bizotts6g keretdben a munkaer6 foglalkoztat6s|val ds szakmai k6pzds6vel kapcsolatos stratdgi6kat,

pro gramokat 6s j o gszab 6ly -terv ezeteket j av asolh atn ak,

103. szakasT.- Q) Az orszdgos szinten reprezentativ szakszervezetek 6s patron6tusi szelvezetek a
torv6ny felt6telei kozott rdszt vesznek a munkapiaccal kapcsolatos programok 6s int6zk:eddsek
kidolsoz6s6ban 6s 6letbe iiltet6s6ben.
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(2) Az orszagos szinten reprezentativ szakszeruezetek es patronAtusi szervezetek
rlegkdrdezendok a
munkaerofo glalkoztatlssal kapcsolatos j ogszab6lyok kidolgoz6sakor.
104' szakasz, - A prefektfr6k 6s a helyi kbzigazgatdsi hat5s6gok kotelesek
monitorozni a munkapiac
tertileti szinten val6 alakul6s6t, aktivan r6szt venni a munk6ba nem sorolt szemdlyek
foglalkoztat6sdnak
javit6szit c6lz6 intlzkeddsek kidolgozds6ban 6s megval6sftds6ban,
tdmogatni
a
munkaerofoglalk
cz:"tatttsi
,6s'
ligynoks6gek tev6kenys6g6t.
2, CIKKELY
A Munkaer6foglalkoztatis Promovedl6sdval Foglalkoz6 Orszdgos Bizotts6g
105. szakaSz.
a tovdbbiakban O rszd

'

-Iitrejon
go

a Munkaerofogialkoztatds Promovei{l6s6val Foglalkoz6 Orsz6gos Bizotts6g,

s F o g lalko ztatd s i B izott s d g.

i 06' szakasz. - Az Orsz6gos Foglalkoztat6si Bizotts6g fokdnt az al1bbifeladatkcjrt teljesiti:
a) a Korm6ny figyelm6be ajdnlia a munkaerofoglalkoztat6s szintj6nek ds minosdldnek

novr:ldset

c6lzd stratdgi6kat 6s politik6kat, a gazdas6gi 6s t6rsadalmilejleszt6si programokkal
egybehanlolva;
b) meg6liapitjaaz orsz6gos szintr.i, 6gazati ds teriileti hum6n
igazgit6s6gokat;
"iOfonarf.ilesztd"si
c) biztositja a kozalapokb6l vagy mds forrdsokb6l finanszirozoit
hum6n eroforrasreliersztdsi
programok harmoniz616s6t;
d) a munkaer6foglalkoztat|ssal kapcsolatos jogszab6lyok kidolgoz(sdra ds a t6rgyk6ri torvd'yhoz6s
. , 6ra
vonatkoz6 j avasl atokat tesz ;
\"avitds
e) a gazdas6gi ds tdrsadahni fejlodds ds a munkapiaci alakuldsok tendencidi alapj6n javaslatol<at
tesz a
mtrnkan6lktilis6grfek ad5tigyi politikrik, strukturiilis iiigazitds, szakmai 6t6ll6s r6v6n
val6 iektizd6sdvel
kapcsoiatos proaktiv int6zked6sek kezdem6nyez6s6re.
107' szakasz. - (1) Az Orszlgos Foglalkoztatdsi Bizottsdg a miniszt6riumok, a Kormanrynak
al6rendelt vagy 6n6ll6 iigynoksdgek ds fooszt6lyok 6llarntitk6ri szintri kdpviseloib
oI es az orsz6gos szinten
reprezentativ szakszelezetek ds patron6tusi t6rsul6sok elnokeib6l tevodik brr"".
(2) Az Orsz6gos Foglalkoztatdsi Bizotts69 elnoke a munkatigyi 6s tdlsadalmi
szolidarit6si miniszrer.
(3) Az Orsz6gos Foglalkoztatdsi Bizotts69 osszetdtele a jelei torvdny hatalyba
ldpdsdnek idopontj6t6l
szdmitott 60 napos hat6ridon beliil a munkaiigyi es t6rsadalmi szolidarit6si minisztlr 6ltai6llapitand6
n'eg, az
( 1) bekezd6sben emlitet! int6zm6nyek megk6rdez6s6vel,
6s miniszterelncjki dontdssel nagyanct'O.yOva.
(4) Az Orsz6gos Foglalkoztatdsi Bizottsdg titk6rs ilgfi a Munkatigyi 6s T6rsadalmi szolidarit6si
Miniszt6rium keret6be tartoz6 munkaerofo glalkoztatitsivezeigazgat6s69 biziositja.
i08' szakasz' - Az Orsz6gos Foglalkoztat6si Bizotts6g a munkapiacra vonatkoz6 tanulmanyokat,
jelentesel<et ds elemzdseket rendelhet meg a szakintdzmdnyektol,
amelyek a munkandlkiilisdgi biztosit6si
ko ltsegvetdsbol fi nans zirozandol<.
szakas.z. - (1) Az Orszdgos Foglalkoztat6si Bizotts6g torvdnyesen rnegalakultnal<
tekintendo
i;0 s s zetere
,1??
I en ek a rp iniszterel nok dltali j 6 v6h agy
6sdt6l.
(2) Az orsz6gos Foglalkoztat6si Bizotts6g szervezesi ds miikqddsi szabfiyzat[t a
Munkaiig.yi ds
Tdrsadalrni Szolidarit6si Miniszt6rium dolgozzakr, az j6vdhagydsra az emlitett
bizottsag eld terjeszte'do a
megalakul6s6nak idopontj6t6l sz6mitoti 90 napos hat6rid6n beliil es k'zzeteendo
Rornania Hivatalos
Kdzlony6nek L R6sz6ben.
VII. FEJEZET
Jogi felel6ss69
110' szakasz. - Ajelen tdrudny el6irdsainak a megszegdse az esetnek megfelel6en
fegyelmi, anyagi,
polg6ri, kih6g6si vagy btintetojogi felel6ssdget von rnaga u16n.
11i' szakasz. - A 26. szakasz (1) bekezd6s6ben 6s a27. szakaszban emlitett k6telezettsegeknek a
rnunkan6lkrilisdgi biztosit6si kolts6gvet6s iri4nti j6rul6kfizet6si kotelezels6ge
al6li kibriv6sb6l r.6v6n val6
megszegdse a munk6ltato 6ltal btincselekmenSrt kepez 6s 6 honapt6l 1
dvig terjed6 foghLzzal vagy

p

enzb it's (tggal bti nteten

d

o,

112, szakasz. - Annak elmulaszt6sa, hogy a munkdltat6k a rnunkan6lkiilis6gi
k6lts6gvet6s'it-6tft az
alkalrnazottaktol visszatartott hozzdifrul6sokat 15 napos hat6rid6n beliil
a hat6iyos szo:balyoz1soknak
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megfeleloen meg6llapitott sz6ml6kra 6tutalj6k, buncselekrndnyt kepez 6s 3 honapt6l 6 honapig terjedo
foghdzzal vagy penzb'irsdggal biintetend6'
113. szakasz.: - Ha elkovet6siik kdrlilm6nyei alapj6n a biintetotorveny szerint nem :meritik ki a
biincselekm6ny fogalmAt, kih6g6st k6peznek az al|bbi cselekmdnyek:
a) a 10. szakar;zban emlitett megtiresedett helyek havi kozl6s6nek az elmulaszt6sa;
b) a 15. szakarszban emlitett Rom6niai Fogialkozdsok Oszt6lyozdsa haszn6lat6nak az elniulasztdsa;
c) a2l. szakar;zban emlitett nyilatkozat havi benyfjt6s6nak elmulaszt6sa;
d) a 31. szakasz (2) bekezdds6ben emlitett k6sedelmi kamatoknak 6s pon6l6knak a me;g:6llapit6st6l
sz6mitott 60 napt6ri n,apos hatdridon beliili ki nem fizetdse;
e) a 41. szakasz (2) bekezddse el6ir6sainak a megszeg6se;
0 az 50. szakasz el6ir6sainak a megszegdse;
g) a 100. szakasz (2) bekezd6se e) pontja el6ir6sainak a megszegdse;
hj a Mgnkaer6foglalkoztatdsi Orsz6gos Ugyrioksdg 6ltal a torvdnyben eloirt feladatkore teljesitgse
6rdek6ben ir6sban k6relmezett adatok 6s inform6ci6k kozlds6nek elmulaszt6sa.
1 14, szakas z. - A 1 13. szakaszban emlitelt kih6g6sok a kovetkez6keppen bi.intetendok:
a) az a), b), f) 6s h) pontban emlitettek 15 000 000 lejt6l25 000 000 lejig terjed6 pdnzbirs6ggal;
b) a c), d), e) 6s g) pontban emlitettek 25 000 000 lejt6l 50 000 000 lejig terjedS pdnzbirsziggal.
115. szakasz. - Akih6g6si p6nzbfrs6gok jogi szem6lyek tekintet6ben is alkalmazhatSk,
116. szakasz, - A 113. szakaszban-emiitett kih6g6sokat a Munkaiigyi 6s T6rsadalmi Szoliclarit6si
Minisztdrium, a Munkafeli.igyeloseg, a Munkaerofoglalkoztathsi Orszigos Ugynoksdg ellenorz(, szetvei ds a
torvdnynek megfelel6en ellen6rzdsek eszkozl6s6re feljogositott m6s szervek 6llapitj6k meg 6s biintetik.
117. szakasz. - Ajelen tdrv6ny szerint alkalmazott kihdgdsi biintet6sek a munkan6lki.ilisdgi biztosit6si
kdlts6gvet6s j ovedelmeit k6pezik
118. szakasz. - A jelen tdrvdnynek a kih6g6sok meg6llapitdsfra ds biintetdsdre vonatkoz6 eloir6sai
kiegdsziilnek a kih6g6sok jogi rendszerdr6l szo16 212001. szdmukorm6nyrendelet eloir6saival.
119, szakasz. - (1) A jelen tdrveny el6ir6sainakaz alkalmazds6b6l eredo vit6s tigyek az illetdkes bfr6i
hatosigok 6ltal oldand6k meg, a tdrvdnynek megfeleloen.
(2) A munkan6lktilisdgijuttat6s meg6llapit6s6val ds kifizetdsdvel kapcsolatos vit6s tigyek slirgossdgi
rendszerben oldandok meg a jogosszeiitkozdsek tekintetdben el6irt elj6r6si szabdlyoknak megl'elelo'en, mdg
akkor is, ha.valamely ktilontorvdny m6skepp irja elo,

VIII, FEJEZET
Atmeneti

6s z616 rendelkez6sek

(1) A jelen torvdny hatdlyba ldpdsdnek az id6pontja el6tt munkandlki:lisd'gi segdlyhez,
szaknrai beilleszkeddsi segdlyhez vagy t6mogatdsi juttatdshoz val6 jogot igdnyl6 szemdlyek e jogokban az
ijral<ozzetett, ut6lagosan m6dositott 111991. sz6mu torvdnyben emlitett h6nyadban, id6szakra ds feltdtelek
kozott 16szestilnek
(2) Ugyanazon felt6telek koztjtt r'dszesiilnek az (1) bekezd6sben emlitett szemdlyek a.jelen torvdny
hat6lyba ldpdsdnek idopontja el6tt felfiiggesztett ds az emlitett idopontt6l foly6sit6sba helyezett jogaikban.
l2L szakasz. - Az f,jrakdzzltett, ut6lagosan m6dositott I/1991. sz6mf torv6ny sz,lt'int nyfjtgtt
rnunkandlkiilisdgi segdlyek 6s az intezkeddsekrol a termdszetes ds jogi szemdlyek osztonzdsdle az oktatdsi
intdzmenyek v6gzoseinek munkdba val6 besorol6sa c6lj6b6l \argp, a 16211997. sz6mfi torudnnyel
m6dosit6sokkal jov6hagyott 3511997. sz5rnri siirgossdgi korm6nyrendelet eloir6sainak megfeleloen nyujtott
osszeg, amelyek a jelen tdrveny hat6lyba ldpdsdnek idopontj6ban foly6sit6s alatt vannak, a munkanelktilisdgi
biztosit6si koltsdgvetdsb6l viselendok.
122. szakasz. - (I) Azok a szem6lyek, amelyek sz6m6ra munkan6lkiilis6gi seg6lyt Sllapitottak meg 6s
e segdly nyrijt6sa a kompenzdlo frzetesek id6szak6ra a torvdny szerint fel volt fiiggesztve ds a foly6sitdsba
valo visszahelyezds a jelen torvdny hatdlyba ldpdsdnek id6pontja elott tortent, a megfllapitott
munkandlkulis6gi segdlyben rdszesiilnek
120. szakasz.

-
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(2) Azok a szem6lyek, amelyek szdmdra rnunkan6lkiilis6gi seg6lyt 6llapftottak
meg 6s e seg6ly
nyfijtdsa a kompenzdlo fizetdsek id6szak6ra a tcirvdny'szerint fef volt'ftiggesztve
es a foly6sit6sba val6
visszahelyezdsre ajelen tdrvdny hat6lyba ldpdsdnek idopontja ut6n kertil"s"or,
e tciwdny feltdtelei kozott
meg6ll apitott munkan6lkiilisdgi j uttatdsban rdszesrilnek
123' szakasz. Azok a term6szetes vagy jogi szem6lyek, amelyek

a jelen tcirv6ny hat6lyba l6peis6nek
id6pontj6ig abszolvenseket soroltak be a 162/1997. sz6mi torv6nnyei m6dosit6sokkal jdvr{ha,gyit
ZS,,tlll.
szdmf siirgossdgi korm6nS,rendeletben emlitett feltdtelek kozciit, ezen intdzkeddsekben -a
siirgossdgi
rendeletben megdllapitott felt6telek kozdtt r6szesiilnek
124. szakasz. - A koliektiv'elbocs6t6sok nyomdn egydni munkaszerzoddsiik
felbont6sdban res:zestilo
szemelyek szoci6lis oltalmazdsttr6l sz6l6, ut6lagosan m6dosftott ds kiegeszitett
9g/1 ggg. t)6^istirg,5ss6gi
korm6rryrendeletben emlftett feltdtelek kozcitt a jelen torvdny hat6lyba iZpdse
el6tt j6v6hagyott btszervezesi
programokban vagy ad6sv6teli szerzoddsekben eloirt szakaszok keretdben^a jelen
torveny hat6lyba ldpd,sdnek
idopontja ut6n elbocs6tott szemdlyek a jelen tdrvdny feltdtelei k6z6ti rdszesiilnek mu'kandlkiilisdsi
juttatdsban
125' szakasz' - A munkan6lkrilis6gijuttat6s a cfmzettnek vagy a cimzettspeci6lis
meghatalmaziissal
rendelkezo kdpviseloj enek foly6sftando.
126. szakasz, - A munkan6lktilis6gi juttatds ir6nti k6relmek, valamint e jog meg6llapitiis6val
ttpcsolatos osszes eljdrdsi irat b6lyegillet6kmentes.
127, szakasz' - A munkari6lktilis6gi juttatds 6s a jelen i6rv6nyben, meg6llapirort r6bbi jdrand6s6g
ijtasz{mitand6 valah6nyszor m6dosul az orczlryos minim6lis brutt6 fizei6s.
128. szakasz. - A jelen torv6ny 2002. mdrcius 1-j6n l6p hat61yba.
i29. szakasz. - Ajelen torv6nynek a Monitorul Oficial al R'omAniei I. R6sz6ben val6 .kozzdt6,tele
idopontj6t6l sz6mitott 30 napos hat6ridon beliil a Munkaiigyi ds T6rsadalomgondoz6si
Minisztdrium a
Mnnkaerofoglalkoztat6si orsz6gos Ugynoksdg javaslatai iiupian kid,olgozza e torve'y
aikalmaz6si
metodol6giai szab6lyait' valamint az 55. 6s 56. szakaszban emlitett siolgilltatdsnyfjt6k
akkred:it6l6si
kri t6riumait, amelyek kormiinyhatdrozattal hagyand6k j6v 6. .
130' szakdsz. - A jelen torvdny hat6lyba ldpdsdnek idopontj6ban hat1ly1tveszti:
a) a munkan6lktiliek szocidlis oltalmazdsdr6l 6s szakmai irjrabeilleszkeddsrol sz616, a Monitoml
oficial al Romaniei I. R6szdnek 1994. szeptember !4-i251. szdm6banijrakozzdtett, ut6lagosan m6dositott
6s kieg6szitett 111991. szdmi torv6ny;
b) az intdzkeddsekrol a termdszetes ds jogi szemdlyek osztonzdsd re az ol<tat6si int6zmr5nyek
vdgzoseinek munk6ba val6 besorolasa c6ljdb6l t6rgyri, a Monitorul Oficial al Romaniei
L R6sz6n ek 1997.
jtilius 1i-i 151. sz6m6bankozzdtett, a Monitorul Oficial al Romdniei I. R6sz6nek 199i.
okt6ber Z4-i 2gg.
szdmitban kozzetett 16211997. szdmi torvdnnyel m6dositdsokkal j6v6hagyott
35/1997. sz6mu stirgirssdgi

.rm 6n.,-o -.1 ol ^t
r' rL \rtur J t wttuLlvt,
L

'

c) az inte2keddsekrol a

termdszetes ds jogi szemelyek osztonzdsere az ciktat6si intdzmtlnyek
vdgzoseinek munk6ba val6 besorol6sa cdlj6b6l t6rgyu 35llg97'. szimu stirgossdgi kormdnyrendelet
eloir6sainak alkalmaz 6sdt celzo szab6lyok j6v6hagy6s6rol sz6l6, a Monitorul Oficial al Rom6niei
L R6sz6nek
1 997. augus ztus 27 -i 209 . sz6mdban kozzltett
456/1997 . szdmi kormanyha t6rozat;
d) a munkan6lktilis6gi seg6ly, a szakmai beilleszked6si segdly 6s a t6mogatdsi juttat6s foly6sft6sa
ir6nti kdrelmek dtv6tel6nek 6s megoldds6nak az eliSrdsdra vbnatkoz6 utasit6sok j6v6iagy6s6r6l
iz6t5, a
Monitornl Oficial al Rom0niei I. R6sz6ne! 1994. november 23-i 324. sz6tm6ban kozzltett 307/1gg4.
szdmfi
munkatigyi 6s tdrsadalomgondoz6si miniszteri rendelet;
e) a munkanelkijliek szakkdpesitdserol, fitkdpzesdrll ds szakmai tov6bbkdpzeserol
szol6, a Monito*tl
oficial al Romdniei L R6sz6nek 1996. febru6r z}-i 36. sz6m6ban fjrakozzltett zgg/r9gl. sz6mir

kormSnyhatdrozat;
0 a szakkdpz1si, 6tkdpz6si 6s szakmai tov6bbk6pz6si tanfolyamok 6s a munkan6lktilieli m6s sza.kmai
k6pz6si form6inak szervez6s6re, lbbonyolitds6ra ds abizolvdl6s6ra vonatkoz6 metodoldg
iai szab1lyok 6s a
munkandlkrjliek szakk6pzdsi, iltkdpzdsi 6s szakmai tovdbbklpz6si kdzpontjainak a l6tesfi6s6re,
szervez6s6re
es nrukoddsdre vonatkozo szabiiyok j6v6hagy6sdr6l sz6\6, a Monitorul Oficial al Romdniei
I. R6sz:6nek
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1996. mhrcius 15-i 5,4. szSmdbankdzz€:tett 435llgg5. szftmi munkatigyi 6s t6rsadalomgondozfsi miniszteri
rendelet;
g) a jelen torv6nnyel ellent6tes b6rmely m6s rendelkez6s.

Ezt

a

torvdnyt

a

Alkotmdnya 74. szakasza

a 200L december J8-i iildsdn

K,lpviselShdz

(t)

fogadta el, betarfva Romdnia

bekezddsdnek az eki{rdsait,

VALER DORNEANU
A KEPVISEL1HAZELNOKE
a tdrvidnyt a Szendtus a 200 L december 20-i illdsdn fogadta eI, betartva Romdnia Alkotmdnva
szakasza (1) bekezddsdnek az elSirdsait'
Ez,t

Bukarest, z})z.janudr
76. sz6m.

74.

DORU IOAN TANACU,A
A SZENATUS ELNOKE hEIVEtt

16.

I

1
ROMANIA ELNOKE

DEKRETUM

'

.
.

biztositfsi rendszerr6l 6s a munkaer6foglalkoztatr{s
iisztiinz6s616l sztl16 tiirv6ny kihirdetds6rdl*)

a munkan6lkiilisdgi

Rom6nia Alkotm6ny

a7J.

szakasz6nak

Rom6nia elntike d e k r e t d.l ia

Egyetlen

(l)

bekezd6se 6s 99. szakaszdnak (1) bekezd6se alapjdn,

:

szakasz.

munkaer-oio glalkoztatts osztonzdsdr6l sz6l6 torv6nyt 6s elrendelji.ik kozzetltel€t Rom6nia Hivatalor
Kozlony6nek I' R6sz6ben'

IoN ILIESCU
ROMANIA ELNOKE
Bukarest, 2002.janudr 15.
84. szdm.

;@ficialalRomdnieiI.R6szdnek2002'febru6t6-i103'szi{m6ban.

MEGJEGyZES' e jelen sz6m a Monitorul Oficial al Romdniei I. R6sz6nek 2002. 6vi 103. szfundb6l tartalma:
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