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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 1 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/449 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 
procedură obişnuită, cu adresa nr.Plx 303/2022 din 25 mai 2022, pentru 
dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 1 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/449 
  

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.Plx 303/2022 din 25 mai 
2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii în vederea includerii 
zilei de 6 ianuarie (Boboteaza) în cadrul sărbătorilor legale în care nu se 
lucrează. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.369/06.04.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1520/15.03.2022) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/465/15.05.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-20/284/07.06.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/367/09.06.2022) 
 punctul de vedere al Guvernului (nr.215/09.05.2022). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 31 august 
2022 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Peter Janos Makkai – Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri). 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 23 mai 2022. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea nr.53/2003 

Text 
propunere legislativă  

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.   
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea alin.(1) al art.139 
din Legea nr.53/2003 - Codul 

Muncii 
 

 
 
 

Lege pentru completarea 
art.139 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii 

 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  
Art.139 
 
(1) Zilele de sărbătoare legală în 
care nu se lucrează sunt: 
- 1 şi 2 ianuarie; 
- 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Române; 
- Vinerea Mare, ultima zi de 
vineri înaintea Paştelui; 
- prima şi a doua zi de Paşti; 

 
Articol unic.- 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: 
 
 
 

 
Articol unic. - La alineatul (1) 
al articolului 139 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 
sintagma „- 1 şi 2 ianuarie;” se 
introduce o nouă liniuță, cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Legea nr.53/2003 

Text 
propunere legislativă  

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

- 1 mai; 
- 1 iunie; 
- prima şi a doua zi de Rusalii; 
- Adormirea Maicii Domnului; 
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol 
Andrei, cel Întâi chemat, 
Ocrotitorul României; 
- 1 decembrie; 
- prima şi a doua zi de Crăciun; 
- două zile pentru fiecare dintre 
cele 3 sărbători religioase anuale, 
declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele 
creştine, pentru persoanele 
aparţinând acestora. 
 

 
La articolul 139 alineatul (1), 
după sintagma „- 1 şi 2 
ianuarie;” se introduce o nouă 
sintagmă, cu următorul cuprins: 
„- 6 Ianuarie - Botezul Domnului” 

 
„-  6 ianuarie - Botezul 
Domnului;” 
 
Autori: membrii comisiei 
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