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A V I Z 

asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, trimis 
cu adresa nr. PLx. 451 din 8 octombrie 2019, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-
13/825/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 2 din  Regulamentul  
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 2 octombrie 2019.  
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003, urmărindu-se, printre altele, instituirea în sarcina angajatorilor a obligaţiei de a 
organiza activitatea de resurse umane şi de salarizare numai cu persoane care deţin 
competenţe în administrarea de personal, precum şi a condiţiei ca serviciile externe 
specializate în resurse umane şi salarizare să fie coordonate de un expert în legislaţia muncii. 
De asemenea, se preconizează introducerea procedurii concilierii, în cazul conflictelor 
individuale de muncă, precum şi a posibilităţii ca, la negocierea, încheierea sau modificarea 
contractului individual de muncă sau cu prilejul desfăşurării unei cercetări disciplinare, 
salariatul să poată fi asistat de un expert în legislaţia muncii. 

  În şedinţa din data de 22 octombrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului, transmis cu nr. 
1210 din 02.08.2019, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 398 din 16.05.2019 şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic si 
Social nr. 2204 din 07.05.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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