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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/668 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii, trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. PLx 592/2019 

din 28 octombrie 2019, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 



 

 
2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/668 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.53 din 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 592/2019 din 28 

octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.137 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, intervenţia legislativă vizând 

acordarea posibilităţii salariatului, care a prestat muncă, cu caracter 

ocazional, într-o zi de repaus săptămânal, să poată fi recompensat 

financiar, iar repausul săptămânal să fie de minimum 24 de ore. 

 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.657/01.08.2019) 

 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3721/16.07.2019) 

 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/1005/17.12.2019) 
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 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/706/28.11.2019) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/468/10.12.2019) 

 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.5959/31.05.2022). 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 6 decembrie 

2022 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, domnul Eduard Corjescu – director general în 

cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 

La lucrări au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată, în şedinţa 

din 21 octombrie 2019. 

 

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 proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a proiectului de 

lege din următoarele considerente: 
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- introducerea noţiunii ’’muncă prestată cu caracter ocazional” nu este 

reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Activităţile cu 

caracter ocazional sunt definite la art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri. Ca atare, aceste activități nu necesită existenţa 

unui contract individual de muncă, pe când munca suplimentară, aşa 

cum este reglementată de Codul muncii, are la bază un raport juridic 

de muncă, concretizat prin existenţa unui contract individual de muncă; 

- măsurile propuse au un caracter contradictoriu și contravin cu 

dispozițiile prevăzute la art. 122 şi art.123 din Codul muncii şi la art.21 

din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, norme care stabilesc că, atunci când compensarea cu ore 

libere plătite nu este posibilă, cel în cauză va primi un spor la salariu 

corespunzător duratei desfăşurării muncii suplimentare; 

- în situaţia în care măsurile propuse prin prezenta iniţiativă legislativă 

sunt aplicabile personalului din sectorul bugetar, aprobarea acesteia ar 

conduce la un impact suplimentar asupra bugetului general consolidat, 

care nu este evaluat şi prezentat, încălcându-se astfel dispoziţiile 

art.111 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 

 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 

 


