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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea si modificarea art.276 

din Codul Muncii  
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa pentru 
completarea si modificarea art.276 din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.66 din 24 martie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul 
Legislativ. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale. 

 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art.276 din 
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii în sensul introducerii unor dispozitii ce privesc sanctionarea 
nerespectarii clauzelor contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca, precum si a 
normelor de protectie a muncii. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative întrucât textul ei cuprinde dispozitii 
care se regasesc în mod expres în alte acte normative în vigoare, situatie în care se creaza un paralelism 
legislativ, fiind încalcate normele de exigenta legislativa din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.  

Astfel, normele privind sanctiuni pentru nerespectarea clauzelor contractului colectiv de munca 
sunt prevazute în art.30 alin.(2) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca, 
republicata, iar cele privind nerespectarea clauzelor contractului individual de munca se regasesc în titlul 
XII – Jurisdictia muncii din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii. 

 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 16 aprilie 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 11 voturi pentru si 2 voturi împotriva. 
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