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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

  
 
Bucureşti, 10 noiembrie  2015 
Nr.   4 c-19 / 785 
 
 

AVIZ 
 

asupra iniţiativei legislative pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - 
repausul săptămânal 
 PL-x. nr. 735/2015 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu iniţiativa legislativă pentru 
adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul săptămânal -  PL-x nr. 
735/2015. 
  
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât iniţiativa legislativă se 
întemeiază şi pe legislaţia Uniunii Europene în domeniul muncii. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și  a decis avizarea 
nefavorabilă a iniţiativei legislative susţinând că Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare reglementează şi situaţii de tipul celei 
reţinute de iniţiativa legislativă şi afirmând că legislaţia românească în domeniu 
respectă legislaţia Uniunii Europene.   
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 680 din 26.06.2015, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative şi  
interpretând  legea.  
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din   noiembrie  2015. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

− Iniţiativa stabileşte o durată minimă a repausului săptămânal de 24 de ore 
consecutive, faţă de 48 de ore consecutive cât cuprinde actuala reglementare în 
materie și anume Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare. Atât actuala durată, cât şi durata modificată propusă 
respectă legislaţia europeană în materie. 
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− În expunerea de motive, iniţiativa face referire la o situaţie de fapt specific 
naţională, ce ar urma să fie îmbunătăţită prin propunere. Prin urmare, 
necesitatea şi oportunitatea modificării propuse urmează să se stabilească în 
dezbaterile pe fond.  

− Cu titlu de contribuţie la dezbatere, se poate lua în considerare o reglementare 
parţială a situaţiei nedorite redate în expunerea de motive şi pe calea 
interpretării administrative sau în justiţie a sintagmei "muncă suplimentară".   

 
 

 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil iniţiativa legislativă, sub 
aspectul conformităţii cu legislaţia Uniunii Europene, cu recomandarea de a fi avute 
în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia parlamentară sesizată pe fond. 
Conform atribuţiilor sale, Comisia pentru afaceri europene nu are competenţa de a se 
pronunţa pe conţinutul legislativ al acestei iniţiative, ci doar asupra aspectelor ce ţin 
de legislaţia Uniunii Europene. 
  

* 
* * 

 Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea 
reglementării. 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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Secretar, 
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