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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 (3) lit.b) din Codul Muncii  

 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa pentru 
completarea art.4 (3) lit.b) din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.208 din 14 aprilie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ. 
 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale. 

 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 4 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente: 
1. Modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 nu poate fi retinuta întrucât aceasta se regaseste implicit, 

atât în principiile constitutionale cât si în textul art.13 al Legii nr.53/2003 – Codul Muncii. 
2. Potrivit prevederilor art.45 din Constitutie, copiii si tinerii se bucura de un regim special de 

protectie si de asistenta în realizarea drepturilor ce le revin, iar folosirea lor în activitati care le-
ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune în primejdie viata ori dezvoltarea normala 
sunt interzise, legea prin care se stabilesc obligatiile civice a caror îndeplinire nu constituie 
munca fortata, la care face referire textul supus modificarii, a fost elaborata si adoptata cu 
respectarea acestor principii constitutionale. 

3. Modificarea propusa cuprinde dispozitii care se regasesc implicit si în cuprinsul art.13 alin.(2) 
din Codul Muncii, în care se prevede în mod expres ca „persoana fizica poate încheia un 
contract de munca în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul parintilor 
sau reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si 
cunostintele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea 
profesionala”, iar la alin.(3) al aceluiasi articol este prevazuta interzicerea încadrarii în munca 
a persoanelor sub vârsta de 15 ani. 

 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 14 mai 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 11 voturi pentru si 4 împotriva. 
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