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RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003
- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. Plx 475 din 14 septembrie 2010, cu dezbaterea pe fond, în
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea Legii
nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.226/12.03.2010)

•

avizul

favorabil

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/780/28.09.2010)
•

avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.25/613/28.09.2010)

•

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.37/708/29.09.2010)

•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1247/10.05.2010).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
art.101 şi a lit.a) a alin.(1) al art.102 din Legea nr.53/2003 - Codul
muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul completării
definiţiei pentru salariatul cu fracţiune de normă şi a precizării clauzelor
contractului individual de muncă, suplimentar faţă de reglementările deja
în vigoare.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative din următoarele considerente:
-

este inoportună întrucât este necesară asigurarea concordanţei între
directivele europene şi legislaţia naţională. Prin aplicarea acestei
iniţiative legislative nu s-ar mai asigura armonizarea legislativă dintre
dispoziţiile comunitare şi cele naţionale în materie.

-

motivarea reglementării pleacă de la premisa modului greşit de aplicare
a dispoziţiilor legale care guvernează contractul de muncă cu timp
parţial, în sensul că, în practică, se produc abuzuri din partea
angajatorilor care profită de acest tip de contact pentru a-l plăti mai
puţin pe salariatul care prestează acelaşi număr de ore de muncă cu
salariatul cu normă întreagă. Modul greşit şi abuziv în care se aplică un
text legal corect nu trebuie să justifice schimbarea acestuia.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 noiembrie
2010 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, doamna Simona Bordeianu, director în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6
septembrie 2010.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

SECRETAR,
Kerekes Karoly

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU
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