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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind completarea si modificarea art.57 (5)  

 din Codul Muncii  
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa privind 
completarea si modificarea art.57 (5) din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.206 din 14 aprilie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ. 
 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale. 

 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (5) al articolului 57 
din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, în sensul ca persoana care a prestat munca în temeiul unui 
contract individual de munca nul, sa beneficieze de concediu de odihna platit aferent timpului lucrat, iar 
perioada lucrata sa constituie vechime în munca. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative întrucât modificarea alin.(5) al 
art.57 nu are în vedere ca nulitatea în dreptul muncii nu retroactiveaza, contractul de munca fiind un 
contract cu prestatii succesive. Pe de alta parte, constatarea nulitatii unei clauze a contractului individual 
de munca nu determina, în principiu, decât înlaturarea acesteia, având deci efect nulitatea partiala, iar nu 
cea a întregului contract. 

În consecinta, rezulta ca, în acest caz, desfasurarea raporturilor de munca s-a facut în baza unui 
contract individual de munca, iar constatarea ulterioara a nulitatii acestuia nu poate afecta drepturile si 
obligatiile decurgând din contract decât pentru viitor. 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, „munca prestata în 
temeiul unui contract individual de munca îi confera salariatului vechime în munca”, astfel încât pentru 
timpul lucrat în trecut, chiar daca în baza unui contract nul, salariatul urmeaza sa beneficieze si de acest 
drept. 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 14 mai 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 10 voturi pentru si 3 împotriva. 
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