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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 29 aprilie 2020 

Nr. 4c-9/682 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din 

Codul Muncii, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa 
nr. PLx 524/2019 din 28.10.2019, pentru dezbatere şi examinare în 
fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Bucureşti, 29 aprilie 2020 
Nr. 4c-9/682 
  
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. 
PLx 524/2019 din 28.10.2019, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea 

art.152 din Codul Muncii. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul reglementării dreptului părinţilor de a 
beneficia de zile libere plătite, în situaţiile excepţionale, pe perioada 
suspendării temporare a cursurilor şcolare. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21.10.2019, 

în condiţiile art.75 alin.(2), teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.667/01.08.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3731/16.07.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-11/302/12.11.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/669/12.11.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/460/10.12.2019). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din data 

de 28 aprilie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţii Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din 

totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea proiectului de lege, întrucât a rămas fără obiect, 
prin apariţia Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor 

pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 

de învăţământ.  
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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