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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul 
muncii şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 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 şi a 
Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, trimis cu adresa nr. PLx 325 din 1 
septembrie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/652 
din 6 septembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților 
este Cameră Decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 şi a Legii nr.319/2006. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, 
simplificarea procedurilor specifice activităţii de resurse umane, prin instituirea posibilităţii 
ca părţile să utilizeze semnătura electronică, la încheierea contractului individual de 
muncă/actului adiţional la contract şi a altor documente emise în executarea contractului 
individual de muncă, după caz. 

În şedinţa din data de 7 octombrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ al 
Consiliului Legislativ și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz negativ proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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