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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 20 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/460 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă, trimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, cu 
adresa nr. PLx 241/2021 din 2 iunie 2021, pentru dezbatere şi 
examinare în fond. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 
PREŞEDINTE, 

OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/460 
  

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte 
normative privind raporturile de muncă 

 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 241/2021 din 2 iunie 2021, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte 
normative privind raporturile de muncă. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii în 
sensul prelungirii, de la 30 de zile, la 45 de zile a termenului în care se 
pot depune cereri pentru soluţionarea conflictului de muncă. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 mai 
2021. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.204/12.04.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2726/30.03.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/475/10.06.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/523/08.06.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.214/08.06.2021). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 

septembrie 2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc 
– Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
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.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a unui raport de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
raport. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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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 
unor acte normative 
privind raporturile de 

muncă 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea 
Legii dialogului social nr. 

62/2011 şi a Legii nr. 
53/2003 - 

Codul muncii 
 

Autor: deputat Oana Murariu şi 
membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
exigenţelor de tehnică 
legislativă cuprinse la art.41 
alin.(5) din Legea 
nr.24/2000, deoarece, fiind 
un act modificator, nu un act 
de sine-stătător, această 
parte constitutivă trebuia să 
precizeze actele normative 
asupra cărora se intervine. 
 

2.   
Legea nr.62/2011 
 
Art.211. - Cererile pot fi 
formulate de cei ale căror 
drepturi au fost încălcate 
după cum urmează: 
 

 
Art.I. - La articolul 211 din 
Legea dialogului social 
nr.62/2011, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.625 din 31 
august 2012, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

a) măsurile unilaterale de 
executare, modificare, 
suspendare sau încetare a 
contractului individual de 
muncă, inclusiv 
angajamentele de plată a 
unor sume de bani, pot fi 
contestate în termen de 45 
de zile calendaristice de la 
data la care cel interesat a 
luat cunoştinţă de măsura 
dispusă; 
 

litera a) se abrogă. 

3.   
__ 

 
Art.II. - La articolul 268 
alineatul (1) 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, litera a) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

4.   
Legea nr.53/2003 
 
Art. 268. – (1) Cererile în 
vederea soluţionării unui conflict 
de muncă pot fi formulate: 
 
a) în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data în 
care a fost comunicată 
decizia unilaterală a 
angajatorului referitoare la 
încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului 
individual de muncă; 

 
 
 
 
 
 
 
“a) în termen de 45 de zile 
calendaristice de la data în 
care a fost comunicată în 
scris decizia unilaterală a 
angajatorului referitoare la 
încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului 
individual de muncă;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
“a) în termen de 45 de zile 
calendaristice de la data la 
care cel interesat a luat 
cunoştinţă de măsura 
dispusă referitoare la 
încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului 
individual de muncă, 
inclusiv angajamentele 
de plată a unor sume de 
bani;” 
 
Autor: deputat Oana Murariu 
şi membrii comisiei 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cu prilejul efectuării 
operaţiunii de păstrare în 
fondul activ al legislaţiei a 
unei singure dispoziţii 
referitoare la aspectele vizate 
de prezentul proiect, este 
necesar a fi prevăzută şi 
ipoteza contestării 
angajamentelor de plată a 
unor sume de bani de 
către salariaţi, care lipseşte 
din soluţia normativă 
propusă în proiect. 
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