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 CĂTRE:  
 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 DOAMNEI PREȘEDINTE OANA-SILVIA ȚOIU 
 
  
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii, trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru industrii şi 

servicii și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. PLx. 264/2021 din 14 iunie 

2021. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

BENDE SÁNDOR 
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Bucureşti, 23.11.2021 
                                                                Nr.4c-3/328/2021 

RAPORT  PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, transmis cu 

adresa nr.PLx.264/2021 din 14 iunie 2021, înregistrat la Comisie pentru industrii şi servicii sub 

nr.4c-3/328/2021 din 14 iunie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.263/28.04.2021, avizează negativ proiectul de 

ordonanță de urgență. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 3622/28.04.2021, avizează nefavorabil 

proiectul de act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în conformitate 

cu prevederile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Membrii Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 24 iunie 2021, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă  a 

proiectului de lege.  

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 24 iunie 2021, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.53/2003. Proiectul 

vizează modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.53/2003, în sensul ca specificarea atribuţiilor 

postului pentru salariaţii microîntreprinderilor care au până la 9 salariaţi, să se poată face verbal 

şi nu prin încheierea fişei postului. De asemenea, proiectul instituie dreptul salariatului de a 

solicita fişa postului în corelaţie cu obligaţia de comunicare a fişei care incumbă angajatorului, 



3 
 

acordă angajatorului cu până la 9 salariaţi posibilitatea de a ţine evidenţa orelor de muncă 

prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu aceştia prin acord scris, precum şi 

modificarea obligaţiei de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi. 

  În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat 

proiectul de lege în ședința din 23 noiembrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii în forma adoptată 

de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier, Teodora Desagă 


