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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.130/1999 privind 

unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri 
de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl.x 273 din 10 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1494/25.10.2005 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/450/27.04.2006 - 

favorabil) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.85/10.01.2006 - negativ). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii termenului de 
înregistrare  a contractelor individuale de muncă la Inspectoratele teritoriale de 
muncă, de la 20 de zile la 2 zile lucrătoare, iar data începerii activităţii specificate 
în contractul de muncă să fie aceeaşi cu cea a înregistrării contractului de muncă 
sau ulterioară acesteia. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele motive: 
a) considerarea contractului individual de muncă ca fiind valabil încheiat de la 

data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă, astfel cum s-a 
propus în iniţiativa legislativă, vine în contradicţie cu principiile referitoare la 
libertatea contractuală, stabilite prin legile fundamentale. Mai mult, punerea în 
aplicare a acestei teze ar conduce la inaplicabilitatea prevederilor art.16 alin.(2) 

 1

Administrator
Original



din Codul muncii, respectiv prezumţia existenţei raporturilor de muncă, în 
situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă. 

b) considerăm că termenul de 20 de zile prevăzut pentru înregistrarea contractelor 
individuale de muncă la inspectoratele teritoriale de muncă este stabilit în mod 
corect, având în vedere atribuţiile inspectorilor de muncă în ceea ce priveşte 
verificarea legalităţii clauzelor cuprinse în contractele individuale de muncă. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat: 

- d-na Luminiţa Corneci – director, Inspecţia Muncii 
- d-na Cristina Stroe – inspector şi d-na Cecilia Sebe – expert, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 aprilie 

2006. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 16 mai 2006, Comisia propune respingerea  
iniţiativei legislative. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

  
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 
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