
 

PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA   DEPUTAŢILOR 

 
 
 Comisia pentru egalitatea de şanse                    Bucureşti, 
              între femei şi bărbaţi                  Nr. 45/279/13.10.2005 
        
  

A V I Z 
 

asupra  proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 65/2005  
privind modificarea şi completarea  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii  

 
 

  In conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege  privind  aprobarea 
Ordonanţei   Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională, transmis Comisiei cu adresa  nr. P.L.X. 438 din 3 octombrie 2005. 
  Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a  dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în 
şedinţa din 13 octombrie 2005. 

  In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca   
      proiectul de lege să fie avizat  favorabil  cu  următoarele  amendamente :   
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Administrator
Original



Amendamente admise:  
 

 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 1   1. La articolul I, după  punctul 3, se 
introduce un nou punct 31 cu 
următorul cuprins: 
 
<<31. – După alineatul (1) al 
articolului 16 se introduce un nou 
alineat (11)  cu următorul cuprins: 
 
„(11) Persoana fizică autorizată să 
desfăşoare o activitate independentă  şi 
asociaţia familială vor încheia contract 
de muncă numai pentru activităţi 
auxiliare colaterale la obiectul 
autorizat.”>> 
 
Autor:  
Cornelia ARDELEAN – deputată PC 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru a nu veni în contradicţie cu 
dispoziţiile Legii nr. 300/2004, 
conform căreia persoanele fizice şi 
asociaţiile familiale autorizate nu pot 
angaja persoane cu contract 
individual de muncă pentru 
desfăşurarea activităţilor pentru care 
s-a obţinut autorizaţia. 

 2 8. După alineatul (4) al articolului 17 
se introduce un nou alineat, alin.(41), 
cu următorul cuprins:  
 
„(41) La negocierea, încheierea sau 
modificarea contractului individual de 
muncă, oricare dintre părţi poate fi 
asistată de către terţi, conform propriei 

 
 
 
 
 
nemodificat 
 

1. La articolul I  punctul 8, după 
alineatul (4) al articolului 17 se 
introduce un nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins:  
„(41) La negocierea, încheierea sau 
modificarea contractului individual de 
muncă, oricare dintre părţi poate fi 
asistată, conform propriei opţiuni, de 

 
 
 
 
 
Precizare necesară pentru ca părţile 
să negocieze echitabil 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

opţiuni, cu respectarea confidenţialităţii 
prevăzute la alin.(5).” 
 

către terţi, persoane fizice sau juridice, 
cu respectarea confidenţialităţii 
prevăzute la alin.(5).” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 3 15. Alineatul (4) al articolului 31 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ  se încadrează, la debutul lor 
în profesie, pe baza unei perioade de 
probă  de cel mult 6 luni.” 
 

 
 
 
 
nemodificat 
 
 

3. La articolul I punctul 15, alineatul 
(4) al articolului 31 va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ  se încadrează, la debutul lor 
în profesie, pe baza unei perioade de 
probă  cuprinse între 3 şi 6 luni.” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 
 

 
 
 
 
Pentru a se asigura absolvenţilor cel 
puţin o perioadă de 3 luni pentru 
adaptare la cerinţele postului precum 
şi pentru ca aceştia să-şi poată 
dovedi aptitudinile şi competenţa 
solicitate la angajare;  previne 
eventuale abuzuri ale angajatorilor.  

4 25. La articolul 61, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„b) în cazul în care salariatul este arestat 
preventiv pentru o perioadă mai mare de 
30 de zile, în condiţiile Codului de 
procedură penală;” 

 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 

4. La articolul I punctul 25, litera b) a 
articolului 61 va avea următorul 
cuprins : 
„b) în cazul în care salariatul este arestat 
preventiv pentru o perioadă mai mare de 
60 de zile, în condiţiile Codului de 
procedură penală;” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 
 
 
 
 
Punerea de acord cu prevederea 
constituţională 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. Articolul 69 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 69 – In cazul concedierilor 
colective angajatorului îi revin 
următoarele obligaţii: 
a) să iniţieze în scopul punerii de acord, 
consultări cu sindicatul sau, după caz, cu 
reprezentanţii salariaţilor, referitoare la 
metodele şi mijloacele de evitare a 
concedierilor colective sau de reducere a 
numărului de salariaţi afectaţi şi de 
atenuare  a consecinţelor  prin 
recurgerea la măsuri sociale ce vizează 
în special sprijinul pentru recalificare 
sau reconversie profesională a 
salariaţilor concediaţi; 
b) să pună la dispoziţie sindicatului care 
are membri în unitate sau, după caz, 
reprezentanţilor  salariaţilor toate 
informaţiile relevante în legătură cu 
concedierea colectivă, în vederea 
formulării propunerilor din partea 
acestora.” 
 
 
 

 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. La articolul I punctul 31, articolul 
69 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 69 – In cazul concedierilor 
colective angajatorului îi revin 
următoarele obligaţii: 
a) să  întocmească un plan de măsuri 
sociale sau de alt tip prevăzut de lege ori 
de alt tip prevăzut de lege ori de 
contractele colective de muncă 
aplicabile, cu consultarea sindicatului 
sau a reprezentanţilor salariaţilor; 

  

 

b) să propună salariaţilor programe de 
pregătire profesională; 

 

c) să pună la dispoziţie sindicatului care 
are membri în unitate sau, după caz, 
reprezentantilor salariaţilor toate 
informaţiile relevante în legătură cu 
concedierea colectivă, în vederea 
formulării propunerilor din partea 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru responsabilizarea 
angajatorilor,  evitarea abuzurilor 
din partea acestora precum şi pentru 
protecţia salariaţilor 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Alineatul (1) al articolului 70 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) Angajatorul are obligaţia să notifice 
în scris sindicatului sau, după caz, 
reprezentanţilor salariaţilor  intenţia de 
concediere colectivă, cu cel puţin 30 de 
zile calendaristice anterioare emiterii 
deciziilor de concediere.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 

acestora; 

d) să iniţieze în timp util, în scopul 
punerii de acord, consultări cu sindicatul 
sau, după caz, cu reprezentanţii 
salariaţilor, referitoare la metodele şi 
mijloacele de evitare a concedierilor 
colective sau de reducere a numărului de 
salariaţi afectaţi şi de atenuare a 
consecinţelor.” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 
 

6. La articolul I punctul 32, alineatul 
(1) al articolului 70 va avea următorul 
cuprins : 

„(1) Angajatorul are obligaţia să notifice 
în scris sindicatului sau, după caz, 
reprezentanţilor salariaţilor  intenţia de 
concediere colectivă, cu cel puţin 45 de 
zile calendaristice anterioare emiterii 
deciziilor de concediere.” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru responsabilizarea 
angajatorilor,  precum şi pentru 
protecţia salariaţilor 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 7 35. Alineatul (3) al articolului 70 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Angajatorul are obligaţia să 
comunice notificarea, prevăzută la 
alin.(2), inspectoratului teritorial de 
muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare 
a forţei de muncă la aceeaşi dată la care 
a comunicat-o sindicatului sau, după 
caz, reprezentanţilor salariaţilor.” 

 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul I punctul 35, alineatul 
(3) al articolului 70 va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Angajatorul are obligaţia să 
comunice notificarea, prevăzută la 
alin.(2), inspectoratului teritorial de 
muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare 
a forţei de muncă la aceeaşi dată la care 
a notificat-o sindicatului sau, după caz, 
reprezentanţilor salariaţilor.” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 
 
 
Pentru precizie 
 

8 36. Articolul 71 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art.71 – (1) Sindicatul sau, după caz, 
reprezentanţii salariaţilor pot propune 
angajatorului măsuri în  vederea evitării 
concedierilor ori diminuării numărului  
salariaţilor concediaţi, într-un termen de 
15 zile calendaristice de la data primirii 
notificării. 
(2) Angajatorul are obligaţia de a 
răspunde în scris şi motivat la 
propunerile formulate potrivit 
prevederilor alin.(1), în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora. 

 
 
 
nemodificat 

8. La articolul I punctul 36, articolul 
71 va avea următorul cuprins : 
 
„Art.71 – (1) Sindicatul sau, după caz, 
reprezentanţii salariaţilor pot propune 
angajatorului măsuri în  vederea evitării 
concedierilor ori diminuării numărului  
salariaţilor concediaţi, într-un termen de 
20 zile calendaristice de la data primirii 
notificării. 
(2) Angajatorul are obligaţia de a 
răspunde în scris şi motivat la 
propunerile formulate potrivit 
prevederilor alin.(1), în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea 

 
 
 
Pentru responsabilizarea 
angajatorilor,  evitarea abuzurilor 
din partea acestora precum şi pentru 
protecţia salariaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

(3) La solicitarea oricăreia dintre părţi, 
inspectoratul teritorial de muncă poate 
dispune amânarea  momentului emiterii 
deciziei de concediere cu maximun 10 
zile calendaristice, în cazul în care 
aspectele legate de concedierea 
colectivă avută în vedere nu pot fi 
soluţionate în termenul stabilit la art. 70 
alin.(1).”

acestora. 
(3) In cazul în care aspectele legate de 
concedierea colectivă  avută în vedere 
nu pot fi  soluţionate în interiorul  
termenului  de 45  de zile  prevăzut la 
art. 70 alin.(1), la solicitarea oricăreia 
dintre părţi, inspectoratul de muncă 
poate dispune prelungirea acestuia cu 
maximum 15 zile calendaristice.” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 45. Alineatul (1) al articolului 84 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) La încetarea celui de al treilea 
contract individual de muncă pe durată 
determinată succesiv, prevăzut la art. 80 
alin. (4), sau la expirarea termenului 
prevăzut la art. 82 alin. (1), pe postul 
respectiv va fi angajat un salariat cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată.” 

 
 
 
 
nemodificat 

9. La articolul I punctul 45, alineatul 
(1) al articolului 84 va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) La încetarea celui de al treilea 
contract individual de muncă pe durată 
determinată succesiv, prevăzut la art. 80 
alin. (4), sau la expirarea termenului 
prevăzut la art. 82 alin. (1), dacă  pe 
postul respectiv va fi angajat un salariat, 
acesta va fi angajat cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată.” 
 
Autor:  
Cornelia ARDELEAN – deputată PC 

 
 
 
 
Pentru a evita interpretarea textului. 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
10 

 
52. După alineatul (1) al articolului 
129 se introduce un nou alineat (11), 
cu următorul cuprins : 
„(11) In cazul unui dezacord cu privire 
la normele de muncă, părţile vor apela la 
arbitrajul unui terţ ales de comun 
acord.” 

 
 
 
 
nemodificat 

 
10. La articolul I, punctul 52 va avea  
următorul cuprins: 
 
<<52.- După alineatul (1) al articolului 
129 se introduc alineatele  (11) şi (12) cu 
următorul cuprins:  
„(11) In situaţia în care angajatorul nu 
respectă prevederile art. 129 alin. (1) va 
fi sancţionat contravenţional cu o 
amendă între 1.000 şi 3.000 lei, urmare 
a constatărilor inspectorilor de muncă în 
actul de control. 
(12) In cazul unui dezacord cu privire la 
normele de muncă, părţile vor apela la 
arbitrajul unui terţ ales de comun 
acord.” >> 
 
Autor:  
Cornelia ARDELEAN – deputată PC 
  

 
 
 
 
 
 
 
Se impune această reglementare 
pentru că în foarte multe societăţi 
comerciale normele de muncă sunt 
stabilite arbitrar de angajator, sunt 
epuizante şi nu există nici un 
instrument legal, riguros aplicabil în 
asemenea situaţii 
 
renumerotare 

11  1. La articolul I, după 
punctul 72 se introduce un 
punct nou, pct.721 , cu 
următorul cuprins: 
„721.- La articolul 276 
alineatul (1), literele a) - c) vor 
avea următorul cuprins: 

11. La articolul I, după punctul 72 se 
introduce un punct nou, pct.721 , cu 
următorul cuprins: 
 
<<721.- La articolul 276 alineatul (1), 
literele a) - c) vor avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
renumerotare  
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

a) nerespectarea dispoziţiilor 
privind garantarea în plată a 
salariului minim brut pe ţară, 
cu amendă de la 300 lei la 
2.000 lei; 
b) încălcarea de către angajator 
a prevederilor art. 34 alin. (5), 
cu amendă de la 300 lei la 
1.000 lei; 
c) împiedicarea sau obligarea, 
prin ameninţări sau prin 
violenţe, a unui salariat sau a 
unui grup de salariaţi să 
participe la grevă ori să 
muncească în timpul grevei, cu 
amendă de la 1.500 la 3.000 
lei;”  

„ a) nerespectarea dispoziţiilor privind 
garantarea în plată a salariului minim 
brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 
2.000 lei; 
b) încălcarea de către angajator a 
prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă 
de la 300 lei la 1.000 lei; 
c) împiedicarea sau obligarea, prin 
ameninţări sau prin violenţe, a unui 
salariat sau a unui grup de salariaţi să 
participe la grevă ori să muncească în 
timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei 
la 3.000 lei;” >> 
 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

12  2. La articolul I punctul 73, 
literele d) şi e) ale alineatului 
(1) al articolului 276 vor avea 
următorul cuprins: 
„d) stipularea în contractul 
individual de muncă a unor 
clauze contrare dispoziţiilor 
legale, cu amendă de la 2.000 
lei la 5.000 lei; 
e) primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea 

12. La articolul I punctul 73, literele 
d) şi e) ale alineatului (1) al articolului 
276 vor avea următorul cuprins: 
 
„d) stipularea în contractul individual de 
muncă a unor clauze contrare 
dispoziţiilor legale, cu amendă de la 
2.000 lei la 5.000 lei; 
e) primirea la muncă a persoanelor fără 
încheierea unui contract individual de 
muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu 

 
 
 
 
renumerotare 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

unui contract individual de 
muncă, potrivit art. 16 alin. (1), 
cu amendă de la 1.500 lei la 
2.000 lei pentru fiecare 
persoană identificată, fără a 
depăşi valoarea cumulată de 
100.000 lei;” 

amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei 
pentru fiecare persoană identificată, fără 
a depăşi valoarea cumulată de 100.000 
lei;” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

13  3. La articolul I, după 
punctul 73 se introduce un 
punct nou, punctul 731, cu 
următorul cuprins: 
 
„731. – La articolul 276 
alineatul (1) literele f) şi g) vor 
avea următorul cuprins: 
f) încălcarea de către angajator 
a prevederilor art. 134 şi 137, 
cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei; 
g) încălcarea obligaţiei 
prevăzute la art. 135, cu 
amendă de la 5.000 lei la 
20.000 lei;” 
 

13. La articolul I, după punctul 73 se 
introduce un punct nou, punctul 731, 
cu următorul cuprins: 
 
<<731. – La articolul 276 alineatul (1) 
literele f) şi g) vor avea următorul 
cuprins: 
„ f) încălcarea de către angajator a 
prevederilor art. 134 şi 137, cu amendă 
de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
g) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 
135, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 
lei;”>> 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 
 

 
 
 
 
renumerotare 

14  4. La articolul I punctul 74, 
literele h) – k) ale alineatului 
(1) al articolului 276 vor avea 
următorul cuprins: 

14. La articolul I punctul 74, literele 
h) – k) ale alineatului (1) al articolului 
276 vor avea următorul cuprins: 
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 OUG 65/2005 
FORMA GUVERNULUI 

 
OUG 65/2005 

FORMA SENATULUI
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)            
Motivarea 

amendamentelor propuse  

„h) nerespectarea dispoziţiilor 
privind munca suplimentară, 
cu amendă de la 1.500 lei la 
3.000 lei; 
i) nerespectarea prevederilor 
legale privind  
neacordarea repausului 
săptămânal, cu amendă de la 
1.500 lei la 3.000 lei; 
j) neacordarea indemnizaţiei 
prevăzute de art.53 alin. (1), în 
cazul în care angajatorul îşi 
întrerupe temporar activitatea 
cu menţinerea raporturilor de 
muncă, cu amendă de la 1.500 
lei la 5.000 lei; 
k) încălcarea prevederilor 
legale referitoare la munca de 
noapte, cu amendă de la 1.500 
lei la 3.000 lei;” 

„h) nerespectarea dispoziţiilor privind 
munca suplimentară, cu amendă de la 
1.500 lei la 3.000 lei; 
 
i) nerespectarea prevederilor legale 
privind neacordarea repausului 
săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 
3.000 lei; 
j) neacordarea indemnizaţiei prevăzute 
de art.53 alin. (1), în cazul în care 
angajatorul îşi întrerupe temporar 
activitatea cu menţinerea raporturilor de 
muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 
5.000 lei; 
k) încălcarea prevederilor legale 
referitoare la munca de noapte, cu 
amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;” 
 
Autor:  
Minodora CLIVETI – deputată PSD 

 
renumerotare 

         
                                                    PREŞEDINTĂ,                                        

                  MINODORA CLIVETI 
                                          SECRETAR,                                                                                                               
                     -----------------                                                                                                                
                  Expertă parlamentară: 
                                                                                                                                                                                                                                            Lucia – Cornelia Lepădatu 
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