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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.69 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 
modificarea art.69 din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.130 din 7 aprilie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ si Consiliul Economic si Social. 

 

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 abrogarea textului de la litera b) a articolului 
69 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, potrivit caruia angajatorul este obligat sa propuna salariatilor 
programul de formare profesionala. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente: 
1. Propunerea de eliminare a lit.b) a art.69 nu poate fi acceptata deoarece abrogarea acesteia 

este de natura sa afecteze coerenta prevederilor incidente problematicii în discutie din Codul 
Muncii, respectiv Titlul VI Formarea profesionala. 

2. Argumentul din Expunerea de motive potrivit caruia angajatorul nu are posibilitatea 
materiala si financiara pentru sustinerea unor programe de formare profesionala nu poate fi 
retinut deoarece textul lit.b) prevede doar ca angajatorul este obligat sa propuna salariatilor 
programe de formare profesionala, derularea acestora si suportarea cheltuielilor aferente 
fiind în sarcina directiilor de munca si formare profesionala din fiecare judet, potrivit Legii 
nr.76/2000. 

 

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 7 mai 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 11 voturi pentru si 3 voturi împotriva. 
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