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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii (b301/29.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea 

nr.53/2003 privind Codul muncii (b30î/29.06.202I).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• în expunerea de motive se precizează că salariaţii ar trebui să aibă acces în baza de date 

online „la fe l ca a n g a ja to r i i însă angajatorii nu au acces în baza de date online, în 

sensul în care aceştia nu pot genera niciun raport online. Raportul din Revisal este un 

raport care se generează din aplicaţia instalată pe computer sau dintr-un soft specializat, 

astfel că angajatorii nu au nicio posibilitate de a verifica datele stocate în baza de date a 

Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru a verifica dacă există erori. Având în vedere 

aceste aspecte, nu este suficient să se reglementeze condiţiile de acces la baza de date 

online, ci trebuie reglementată şi responsabilitatea în raport cu datele, astfel încât
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Inspecţia Muncii să aibă o responsabilitate privind corectitudinea datelor puse la 

dispoziţie, iar termenele de actualizare să fíe corelate cu cele din Hotărârea Guvernului 

nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;

• iniţiativa legislativă ar trebui să facă o trimitere expresă la o hotărâre de guvern distinctă 

privind organizarea, administrarea şi accesul angajaţilor şi angajatorilor la baza de date 

online.

Preşedinte,

Bogdan SIMION
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