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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 10 iunie 2020 

Nr. 4c-9/614 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 451/2019 din 

8 octombrie 2019, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 10 iunie 2020 

Nr. 4c-9/614 

  
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.PLx 451/2019 din 8 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită,  a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003, în scopul instituirii, în sarcina angajatorilor, 
a obligaţiei de a organiza activitatea de resurse umane şi de salarizare 
numai cu persoane care deţin competenţe în administrarea de personal. 
De asemenea, se prevede ca, în situaţiia externalizării activităţii de 
resurse umane, serviciile externe specializate în resurse umane şi 
salarizare să fie coordonate de un expert în legislaţia muncii.  

Totodată, se preconizează introducerea procedurii concilierii, în cazul 
conflictelor individuale de muncă, precum şi a posibilităţii ca, la 
negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă 
sau cu prilejul desfăşurării unei cercetări disciplinare, salariatul să poată fi 
asistat de un expert în legislaţia muncii. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 octombrie 
2019. 

 
 



 

3/15

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.398/16.05.2019) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2204/7.05.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr. 4c-13/825/2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/605/16.10.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr. 4c-20/362/21.10.2019) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1210/2.08.2019). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 2 

iunie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Tudor Polak, Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).  
 
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 propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

 
 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 – 
Codul muncii 

 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 

2.  
__ 

 
Art.I. – 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, se modifică după cum 
urmează: 
 

 
Art.I. – 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, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: d-nele deputat Mara 
Calista şi Éva Andrea Csép  

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
Art.17 
 
 
(6) La negocierea, încheierea sau 
modificarea contractului individual 
de muncă, oricare dintre părţi 
poate fi asistată de terţi, conform 
propriei opţiuni, cu respectarea 
prevederilor alin. (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Cu privire la informaţiile 
furnizate salariatului, prealabil 
încheierii contractului individual de 
muncă, între părţi poate interveni 
un contract de confidenţialitate. 
 

 
1. La articolul 17, alineatele 
(6) şi (7) vor avea următorul 
cuprins: 
„(6) La negocierea, încheierea 
sau modificarea contractului 
individual de muncă, oricare 
dintre părţi poate fi asistată de 
către un avocat, de către un 
expert în legislaţia muncii sau 
de către o altă persoană, 
conform propriei opţiuni, cu 
respectarea prevederilor alin.(7). 
 
 
 
 
 
(7) Cu privire la informaţiile 
furnizate, prealabil încheierii 
contractului individual de muncă 
sau pe parcursul executării 
acestuia, inclusiv pe durata 
cercetării disciplinare 
prealabile, între părţi poate 
interveni un contract de 
confidenţialitate.” 
 

 
1. La articolul 17, alineatele (6) şi 
(7) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“(6) La negocierea, încheierea sau 
modificarea contractului individual 
de muncă ori pe durata 
concilierii unui conflict 
individual de muncă, oricare 
dintre părţi poate fi asistată de 
către un consultant extern 
specializat în legislaţia muncii 
sau de către un reprezentant al 
sindicatului al cărui membru 
este, conform propriei opţiuni, cu 
respectarea prevederilor alin.(7). 
 
(7) Cu privire la informaţiile 
furnizate, prealabil încheierii 
contractului individual de muncă 
sau pe parcursul executării 
acestuia, inclusiv pe durata 
concilierii, între părţi poate 
interveni un contract de 
confidenţialitate.” 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă.  
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
normei şi 
identificarea 
situaţiilor când 
angajatul poate fi 
asistat de către 
un consultant 
extern. 
Corelare cu 
prevederile 
art.251 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

4.  
Articol nou 
 
Art. 341  

 
2. După art.34, se introduce 
un nou articol, art.341, cu 
următorul cuprins: 
„341. - (1) Fiecare angajator are 
obligaţia de a organiza 
activitatea de resurse umane şi 
salarizare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În vederea realizării 
activităţilor de resurse umane şi 
salarizare, angajatorul 
desemnează, dintre proprii 
angajaţi, una sau mai multe 
persoane. Salariaţii desemnaţi 
trebuie să aibă, în principal, 
atribuţii privind administrarea de 
personal şi salarizare stabilite prin 
fişa postului. 

 
2. După articolul 34 se 
introduce un nou articol, 
articolul 341, cu următorul 
cuprins: 
 „Art.341. - (1) Fiecare angajator 
are dreptul de a-şi organiza 
activitatea de resurse umane şi 
salarizare, în următoarele moduri: 
a) prin asumarea de către 
angajator a atribuțiilor specifice; 
b) prin desemnarea unuia sau 
mai multor angajați căruia să îi 
repartizeze, prin fişa postului, 
atribuţii privind activitatea de 
resurse umane şi salarizare; 
c) prin contractarea unor 
servicii externe specializate în 
resurse umane și salarizare. 
 
Alin.(2) şi (3) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S-au reformulat 
alin.(1) şi (2), 
astfel încât 
angajatorul să nu 
fie obligat să îşi 
organizeze 
activitatea de 
resurse umane, 
dar să aibă 
dreptul de a-şi 
organiza 
activitatea de 
resurse umane 
prin asumarea 
atribuțiilor 
specifice, sau prin 
identificarea unui 
angajat care să 
aibă astfel de 
atribuţii ori să 
poată opta pentru 
contractarea 
externă a acestor 
servicii. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(3) Dacă la nivelul angajatorului 
nu există personal care să deţină 
competenţe certificate în resurse 
umane şi salarizare, acesta 
contractează servicii externe 
specializate. 
 
(4) Serviciile externe specializate 
în resurse umane şi salarizare se 
pot presta individual sau în 
societăţi, care au ca obiect de 
activitate managementul 
forţei de muncă, conform 
clasificării CAEN şi sunt 
coordonate de către un expert în 
legislaţia muncii.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Serviciile externe specializate 
în resurse umane și salarizare vor 
fi coordonate de către un expert 
în legislaţia muncii. 
 
Autori: deputaţi Mara Calista,  Éva 
Andrea Csép şi Cristian Seidler 
 

 
 
Pentru a nu limita 
desfăşurarea 
activităţii de 
resurse umane de 
către societăţi 
care, în prezent, 
au ca obiect de 
activitate şi alte 
activităţi similare 
managementului 
forţei de muncă, 
cum ar fi 
recrutarea sau 
salarizarea. 

5.  
Art. 40 alin.(2), literă nouă 
 
(2) Angajatorului îi revin, în 
principal, următoarele obligaţii: 
..... 
 

 
3. La art.40, alin. (2) după 
lit.i), se introduce o nouă 
literă, lit.j) cu următorul 
cuprins: 
„j) să organizeze activitatea de 
resurse umane şi salarizare.” 
 

 
Pct.3 se elimină 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 

 
Prin 
amendamentul 
anterior, s-a  
propus ca 
organizarea 
activităţii de 
resurse umane să 
fie un drept al 
angajatorului, nu 
o obligaţie. 
 
 



 

8/15

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

6.  
Art.232. - Procedura de 
soluţionare a conflictelor de 
muncă se stabileşte prin lege 
specială. 
 

 
4. Art.232, se modifică şi se 
completează cu 8 noi alineate, 
astfel: 
„(1) Accesul neîngrădit la justiţie 
este garantat de lege. În cazul 
unui conflict de muncă părţile vor 
acţiona cu bună credinţă şi vor 
încerca soluţionarea amiabilă a 
acestuia. 
 
 
(2) În vederea promovării 
soluţionării amiabile şi cu 
celeritate a conflictelor individuale 
de muncă, la încheierea 
contractului individual de muncă 
sau pe parcursul executării 
acestuia, părţile pot cuprinde în 
contract o clauză prin care 
stabilesc că orice conflict 
individual de muncă se 
soluţionează pe cale amiabilă, prin 
procedura concilierii. 
 
 
 
 
 
 

 
3. După articolul 231 se 
introduce un nou articol, 
articolul 2311, cu următorul 
cuprins: 
„Art.2311. - (1) Accesul neîngrădit 
la justiție este garantat de lege. 
În cazul unui conflict individual 
de muncă părțile vor acționa cu 
bună credință și vor încerca 
soluționarea amiabilă a acestuia.  
 
(2) În vederea promovării 
soluționării amiabile și cu 
celeritate a conflictelor individuale 
de muncă, prin derogare de la 
prevederile art.208 din Legea 
dialogului social nr.62/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la încheierea 
contractului individual de muncă 
sau pe parcursul executării 
acestuia, părțile pot cuprinde în 
contract o clauză prin care 
stabilesc că orice conflict 
individual de muncă se 
soluționează pe cale amiabilă, prin 
procedura concilierii. 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(3) Cu privire la informaţiile 
furnizate pe durata concilierii, 
între părţile participante poate 
interveni un contract de 
confidenţialitate. 
 
 
 
 
 
 
(4) Conciliator poate fi un avocat, 
un expert în legislaţia muncii, sau, 
după caz, un mediator specializat 
în legislaţia muncii, care prin rolul 
său activ propune soluţii legale şi 
va stărui ca părţile să acţioneze 
responsabil pentru stingerea 
conflictului, cu respectarea 
drepturilor salariaţilor recunoscute 
de lege sau stabilite prin 
contractele colective de muncă. 
Toate costurile generate de 
conciliere sunt în sarcina 
angajatorului. 
 
 
 
 

 
(3) Prin conciliere, în sensul 
prezentei legi, se înțelege 
modalitatea de soluționare 
amiabilă a conflictelor individuale 
de muncă, cu ajutorul unui 
consultant extern specializat în 
legislația muncii, în condiţii de 
neutralitate, imparţialitate, 
confidenţialitate şi având liberul 
consimţământ al părţilor. 
 
(4) Consultantul extern specializat 
în legislația muncii prevăzut la 
alin.(3), denumit în continuare 
consultant extern, poate fi un 
avocat, un expert în legislația 
muncii sau, după caz, un mediator 
specializat în legislația muncii, 
care, prin rolul său activ, va stărui 
ca părțile să acționeze responsabil 
pentru stingerea conflictului, cu 
respectarea drepturilor salariaților 
recunoscute de lege sau stabilite 
prin contractele de muncă. 
Onorariul consultantului extern va 
fi suportat de către părți conform 
înțelegerii acestora. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(5) Procedura concilierii 
conflictelor individuale de muncă 
este obligatorie, ca procedură 
prealabilă, numai dacă părţile, de 
comun acord, au stabilit aceasta 
în contractul individual de muncă 
şi nu poate avea o durată mai 
mare de 10 zile lucrătoare de la 
data la care partea interesată a 
comunicat în scris intenţia 
concilierii. În cazul în care în urma 
dezbaterilor se ajunge la un acord 
cu privire la soluţionarea 
conflictului, acesta se consideră 
încheiat şi se va redacta un 
proces verbal în acest sens. 
 
(6) În situaţia în care conflictul 
individual de muncă nu se 
soluţionează ori se soluţionează 
numai parţial, în procesul verbal 
încheiat se consemnează cererile 
părţilor care au fost soluţionate, 
precum şi cele rămase 
nesoluţionate. 
 
 
 
 

 
(5) Părţile au dreptul să îşi aleagă 
în mod liber consultantul extern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Oricare dintre părți se poate 
adresa consultantului extern în 
vederea deschiderii procedurii de 
conciliere a conflictului individual 
de muncă.  Acesta va transmite 
celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin 
mijloacele de comunicare 
prevăzute în contractul individual 
de muncă.  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(7) Conflictele individuale de 
muncă nesoluţionate prin 
procedura concilierii, se vor 
soluţiona de către instanţa 
competentă, care poate fi sesizată 
în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data 
comunicării procesului verbal 
privind concilierea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7) Data deschiderii procedurii de 
conciliere nu poate depăși 5 zile 
lucrătoare de la data comunicării 
invitației prevăzute la alin.(6). 
Termenul de contestare a 
conflictelor de muncă se suspendă 
pe durata concilierii. 
 
 
(8) În cazul în care, ca urmare a 
dezbaterilor, se ajunge la o 
soluție, consultantul extern va 
redacta un acord care va conține 
înțelegerea părților și modalitatea 
de stingere a conflictului. Acordul 
va fi semnat de către părți și de 
către consultantul extern și va 
produce efecte de la data 
semnării sau de la data expres 
prevăzută în acesta. 
 
 
(9) Procedura concilierii se închide 
prin întocmirea unui proces-verbal 
semnat de către părți și de către 
consultantul extern, în 
următoarele situații: 
a) prin încheierea unei înţelegeri 
între părţi în urma soluţionării 

 
 
 
 
 
 
 
Reformulare 
pentru claritatea 
textului 
 
Procedura 
concilierii 
conflictelor 
individuale de 
muncă nu poate 
avea o durată mai 
mare de 10 zile 
lucrătoare de la 
data  deschiderii 
acesteia. 
Termenul de 
contestare a 
conflictelor 
individuale de 
muncă se 
suspendă pe 
durata concilierii. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Procedura de soluţionare a 
conflictelor colective de muncă 
se stabileşte prin lege specială.” 

conflictului; 
b) prin constatarea de către 
consultantul extern a eşuării 
concilierii; 
c) prin neprezentarea uneia dintre 
părți la data stabilită în invitația 
prevăzută la alin.(7). 
 
(10) În cazul în care părţile au 
încheiat numai o înţelegere 
parţială, precum şi în cazurile 
prevăzute la alin.(9) lit.b) şi c), 
orice parte se poate adresa 
instanţei competente cu 
respectarea prevederilor art.208 
şi art.210 din Legea nr.62/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea soluționării 
în totalitate a conflictului 
individual de muncă. 
 
Alin.(8) se elimină. 
 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 232 
rămâne 
nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7.  
Art. 242. - Regulamentul intern 
cuprinde cel puţin următoarele 
categorii de dispoziţii: 
d) procedura de soluţionare a 
cererilor sau a reclamaţiilor 
individuale ale salariaţilor; 
 

 
5. Art.242, lit.d) se 
completează astfel: 
 
„d) procedura de soluţionare pe 
cale amiabilă a conflictelor 
individuale de muncă, a 
cererilor sau a reclamaţiilor 
individuale ale salariaţilor.” 
 

 
4. La articolul 242, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Lit.d) nemodificată 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 

8.  
 
 
Art.251. - (1) Sub sancţiunea 
nulităţii absolute, nicio măsură, cu 
excepţia celei prevăzute la art. 
248 alin. (1) lit. a), nu poate fi 
dispusă mai înainte de efectuarea 
unei cercetări disciplinare 
prealabile. 

 
6. Art.251, alin.(1) se 
completează astfel: 
„(1) Sub sancţiunea nulităţii 
absolute, nicio măsură, cu 
excepţia celei prevăzute la art. 
248 alin. (1) lit. a), nu poate fi 
dispusă mai înainte de efectuarea 
unei cercetări disciplinare 
prealabile. În acest sens 
angajatorul va împuternici o 
persoană, o comisie sau va 
apela la serviciile unui 
consultant extern.” 
 
 
 
 
 
 

 
Pct.6 se elimină 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S-a introdus în 
reformularea 
alin.(11) nou 
introdus, punctul 
următor din 
raport. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

9.  
Art. 251, alineat nou 
 
 

 
__ 

 
5.  La articolul 251, după 
alineatul (1) se introduce un  
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Pentru efectuarea cercetării 
disciplinare, angajatorul va 
desemna o persoană sau va stabili 
o comisie ori va apela la serviciile 
unui consultant extern specializat 
în legislaţia muncii, pe care o/îl va 
împuternici în acest sens.” 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 

 
 
 
Preluat de la pct.6 
din proiect 
 
 
 
 
 
 
Reformulare 
pentru claritatea 
textului 
 
 

10.  
Art.251 alin.(2) 
 
 
(2) În vederea desfăşurării 
cercetării disciplinare prealabile, 
salariatul va fi convocat în scris de 
persoana împuternicită de 
către angajator să realizeze 
cercetarea, precizându-se 
obiectul, data, ora şi locul 
întrevederii. 
 

 
__ 

 
6. La articolul 251, alineatele 
(2) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) În vederea desfăşurării 
cercetării disciplinare prealabile, 
salariatul va fi convocat în scris de 
către persoana desemnată, de 
către președintele comisiei 
sau de către consultantul 
extern, împuterniciţi potrivit 
alin.(11), precizându-se obiectul, 
data, ora şi locul întrevederii.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare 
pentru claritatea 
textului 
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Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép 
 

11.  
Art.251 alin.(4) 
 
 
(4) În cursul cercetării 
disciplinare prealabile salariatul 
are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea 
sa şi să ofere persoanei 
împuternicite să realizeze 
cercetarea toate probele şi 
motivaţiile pe care le consideră 
necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un 
avocat sau de către un 
reprezentant al sindicatului al 
cărui membru este. 

 
7. Art.251, alin.(4) se 
completează astfel: 
 
„(4) În cursul cercetării 
disciplinare prealabile salariatul 
are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea 
sa şi să ofere persoanei sau 
comisiei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele 
şi motivaţiile pe care le consideră 
necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un 
avocat, de către un expert în 
legislaţia muncii sau de către un 
reprezentant al sindicatului al 
cărui membru este.” 
 

 
Se elimină partea introductivă. 
 
„(4) În cursul cercetării 
disciplinare prealabile salariatul 
are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea 
sa şi să ofere comisiei sau 
persoanei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele 
şi motivaţiile pe care le consideră 
necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un 
consultant extern specializat 
în legislaţia muncii sau de către 
un reprezentant al sindicatului al 
cărui membru este.” 
 
Autori: dnele deputat Mara Calista 
şi Éva Andrea Csép  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
celelalte 
modificări 
propuse. 
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