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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 53/2003 – Codul Muncii

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. PLx 718/2011 din 5 decembrie 2011, cu dezbaterea pe fond
în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.650/14.06.2011)

•

avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.31/1200/19.12.2011)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

sănătate

şi

familie

(nr.28/300/21.12.2011)
•

punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.1666/14.07.2011 şi
nr.5217/DRP14.08.2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi

completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, propunându-se ca ziua de
7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătăţii să fie declarată zi de doliu naţional.
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Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

proiectului de lege întrucât adoptarea măsurii propuse ar putea fi
interpretată ca o lipsă de respect din partea României la adresa
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a statelor membre ce sărbătoresc
această zi şi asupra personalului din sistemul sanitar care, din anul 2005
şi până în prezent, sărbătoreşte această zi şi are programate diferite
acţiuni în cinstea zilei de 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătăţii, stabilită de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 septembrie 2012,
au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Senatul a adoptat proiectul de Lege în condiţiile art.75 alin.(2) teza
a III-a din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Maria Eugenia Barna

Kerekes Karoly

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina SZABO
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