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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 23 noiembrie 2020 

Nr. 4c-9/373 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială în procedură obișnuită, cu adresa  

nr. PLx 295/2020 din 20 mai 2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

 

  

Lidia Vladescu
comisie
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

Bucureşti,  23 noiembrie 2020  
Nr. 4c-9/373 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.164 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii 

 

 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr.PLx 295/2020 din 20 mai 2020, cu dezbaterea pe 
fond, în procedură obișnuită, a proiectului de Lege pentru completarea art.164 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.164 
din Codul muncii cu un nou alineat, urmărindu-se reglementarea creșterii 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 
ianuarie 2021, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2024, acesta să 
reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 mai 2020. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.271/30.03.2020) 
• avizul favorabil al Conisliului Economic și Social (nr.1916/26.03.2020) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 

(nr.4c-20/268/26/05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/273/27.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

(nr.4c-2/493/20.10.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/394/27.10.2020) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1046/16.06.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 23 

noiembrie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
domnul Petronel Munteanu – secretar general adjunct în cadrul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrări au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă și 2 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia a aprobat proiectul de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 

Lege pentru completarea 
art.164 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii 
 

 
Nemodificat  

 

2.   
Articol unic. - La articolul 164 
din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

3.  
__ 

 
„(21) Raportul dintre salariul de 
bază minim brut pe ţară şi 
salariul mediu brut pe economie 
va creşte în tranşe anuale egale 
începând cu data de 1 ianuarie 
2021, urmând ca la data de 31 
decembrie 2024 salariul de bază 
minim brut pe ţară să reprezinte 
60% din salariul mediu brut pe 
economie.” 

 
„(21) Raportul dintre salariul de 
bază minim brut pe ţară şi 
salariul mediu brut pe economie 
va creşte în tranşe anuale egale 
începând cu data de 1 ianuarie 
2021, urmând ca la data de 31 
decembrie 2024 salariul de bază 
minim brut pe ţară să reprezinte 
60% din câştigul salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat .” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 

 
Sintagma ”salariu 
mediu brut pe 
economie” nu este 
definită de legislaţia în 
vigoare şi nu se 
regăseşte ca indicator 
de referinţă, câştigul 
mediu brut fiind 
indicatorul estimat şi 
utilizat de Comisia 
Naţională de Strategie 
şi Prognoză în 
proiecţiile principalilor 
indicatori 
macroeconomici privind 
forţa de muncă. 
 

 
 


