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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 18 iunie 2012 
Nr. 27/167  

 
 

 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 – Codul muncii, republicată 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 210 din 29 mai 2012 cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 – Codul muncii, republicată. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1418/29.12.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/434/13.06.2012) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/256/14.06.2012) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 456/14.03.2012). 

 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, în sensul introducerii 
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obligativităţii cunoaşterii limbii române de către salariaţii din domeniul 

public. 

 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• soluţiile legislative propuse nu se justifică întrucât cunoaşterea 

limbii române, scris şi vorbit, este condiţie generală prealabilă 

obligatorie pe care salariatul trebuie să o îndeplinească pentru a 

participa la concurs sau examen în vederea încadrării la o 

autoritate sau instituţie publică. Dacă o persoană nu îndeplineşte 

această condiţie nu poate accede la o funcţie publică. 

• utilizarea limbii române în raporturile dintre cetăţeni şi 

autorităţile administraţiei publice locale este reglementată de 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 

 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 13 iunie 2012 

au participat, în calitate de invitaţi în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-na Georgeta Bratu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

- d-l Eduard Corjescu, director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III –a din 

Constituţia României. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
  IOAN CINDREA    ADRIAN SOLOMON 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 
        Întocmit, 
        Consilier parlamentar Sorina SZABO 
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