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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

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

Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii 
 
 

În conformitate cu prevederile 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 
240/2016 din 3 mai 2016, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită 
a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 

2003 - Codul Muncii. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.53/20.01.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/656/10.05.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/440/11.05.2016) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.238/12.02.2016). 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca prelungirea duratei 
normale a timpului de muncă peste 40 de ore pe săptămână să se facă cu 
condiţia ca media orelor de muncă calculate pe o perioadă de referinţă de 
4 luni calendaristice să nu depăşească 40 de ore pe săptămână. 
 De asemenea, iniţiativa legislativă redefineşte sintagma „repaus 

săptămânal”, ca fiind orice perioadă de timp compactă de 48 de ore 
consecutive, de la ora încetării programului de lucru în săptămâna curentă 
până la ora începerii programului de lucru în săptămâna următoare, în 
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aceste situaţii, repausul săptămânal urmând a fi stabilit pentru diferite 
categorii de salariaţi prin regulamentul de ordine interioară, contractul 
colectiv de muncă sau fişa postului. 

 
Propunerea legislativă 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 31 august 
2016 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

• d-na deputat Florica Cherecheş - iniţiator 
• d-na Iolanda Stăniloiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Eduard Corjescu - director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Simona Dinculescu - reprezentant Consiliul Investitorilor Străini 
• d-na Daniela Niţu Gladunea - reprezentant Consiliul Investitorilor 

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

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

aprilie 2016. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât, potrivit prevederilor 
Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, 
adoptată în temeiul art. 137 alin. (2) din Tratatul Comunităţii Europene, 
sunt stabilite măsuri pentru îmbunătăţirea mediului de lucru cu scopul de a 
proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Astfel, timpul de lucru 
săptămânal trebuie să fie limitat prin dispoziţii legale de reglementare şi 
administrative sau prin convenţii colective ori acorduri încheiate între 
partenerii sociali, iar durata medie a timpului de muncă pentru fiecare 
perioadă de 7 zile nu trebuie să depăşească 48 de ore (durata maximă a 
săptămânii de lucru). 
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Totodată, s-a apreciat că redefinirea noţiunii de „repaus săptămânal” 
este de natură a aduce atingere dreptului angajatorului de a organiza 
programul de muncă în acord cu activitatea desfăşurată, în condiţiile în 
care dispoziţiile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 instituie o 
excepţie referitoare la munca în schimburi, respectiv se prevede că, în 
cazul muncii în schimburi, repausul nu poate fi mai mic de 8 ore între 
schimburi. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Daniel Iane 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lídia Vlădescu 
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