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Nr. 27/705 
 
 

 
R A P O R T 

 asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii în vederea declarării „Zilei Naţionale de Rugăciune” ca 

sărbătoare legală nelucrătoare 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 

nr. Plx 672 din 17 noiembrie 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii în vederea declarării „Zilei Naţionale de Rugăciune” ca sărbătoare legală 

nelucrătoare. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 604/13.05.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1031/18.11.2010) 

• avizul favorabil, al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/739/18.11.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/832/24.11.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2044/09.08.2010) 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul includerii primei duminici din luna octombrie în 
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categoria zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, urmând ca această 

zi să fie declarată „Ziua Naţională de Rugăciune”. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  iniţiativei 

legislative având în vedere faptul că, potrivit art.39 alin.(1) lit.b) şi art.132 din 

Codul Muncii, repausul săptămânal este un drept al salariatului ce se acordă în 

două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, aceasta din urmă zi fiind şi 

ziua de celebrare a slujbei religioase pentru majoritatea cultelor, cu excepţia 

Cultului Mozaic şi cel al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.  

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 26 ianuarie 2011 au 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: 

• domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat  

• doamna Marcela Dumitraş, consilier. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 de deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate voturi. 

 

 Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 8 

noiembrie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

  
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
         
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Monica Rallu CURTA 
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