
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 1/2

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 90/2017 din 1 februarie 2017, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de lege pentru 

completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.689/13.07.2016) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/208/15.02.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1167/21.02.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/73/15.02.2017) 
• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.516/05.10.2016 şi 

nr.260/16.03.2017). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.139 din  Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu un alineat nou, în sensul ca, în situaţia în 
care o zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează coincide cu cea de 
repaus săptămânal, aceasta să se efectueze în următoarea zi lucrătoare. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

Bucureşti, 15 mai 2017 
Nr. 4c-7/121  



 

2/2

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 mai 2017 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cristian Cosmin – Secretar de 
Stat şi domnul Eduard Corjescu – director în cadrul Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale.  

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât măsurile propuse 
conduc la cheltuieli bugetare suplimentare, încălcându-se prevederile 
art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care prevede că 
„Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare”, precum şi prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


		2017-05-16T12:07:06+0300
	Lidia Vladescu




