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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru eliminarea art.16 alin.(2) 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 pentru 
eliminarea art.16 alin.(2) din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.209 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 mentionate în 
procedura obisnuita. 

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

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abrogarea alineatului 2 al articolului 16 din 
Codul Muncii în scopul ca încheierea contractului individual de munca sa se realizeze numai în forma 
scrisa. 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative întrucât potrivit art.16 alin.(1) din 
Codul Muncii, contractul individual de munca se încheie în forma scrisa, aceasta obligatie revenindu-i 
angajatorului. Forma scrisa, ceruta de lege, nu este o conditie ad validitatem, ci numai una ad 
probationem. Neîncheierea contractului individual de munca în forma scrisa nu duce la nulitatea 
acestuia si nici nu poate lipsi salariatul de drepturile care decurg din acesta. Cât priveste dovada 
existentei contractului în instanta, atunci când nu exista o forma scrisa a acestuia, se poate face si cu alte 
mijloace de proba cum ar fi statele de plata, contributiile platite la sistemele de asigurari, etc. 
 La dezbaterea acestui proiect de lege a participat ca invitat din partea Ministerului Muncii si 
Solidaritatii Sociale doamna director general Oana Cazan. 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 21.05.2003, Comisia propune 

respingerea acestuia cu 7 voturi pentru si 3 voturi împotriva. 
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