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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru munca si protectie sociala         Nr.27/566/11 decembrie 2003 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia 

maternitatii la locurile de munca 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, 
trimis comisiei cu adresa nr. 721 din 2 decembrie 2003. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii: 
• Comisia pentru buget, finante si banci; 
• Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
• Comisia pentru sanatate si familie; 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura de urgenta. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor constitutionale, si are ca obiect de reglementare protectia maternitatii la 
locul de munca, completând cadrul legislativ existent prin promovarea unor masuri specifice de protectie a sanatatii si securitatii salariatelor gravide si mame.  

 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât se impune completarea si adoptarea unor masuri specifice în domeniu, masuri care nu 
se regasesc în alte acte normative în vigoare si nu se pot reglementa printr-un act normativ subordonat legii. 

 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, d-na director Daniela 
Semenescu, din partea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 



 2 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din data de 25 noiembrie 2003. 
 
În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din 9 decembrie 2003, Comisia propune admiterea acestuia cu modificari. 

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text initial 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 
0 1 2 3 
 
1 

 
(din ordonanta) 
Articolul 17, alineatul (1) 
 
(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care 
alapteaza, în cursul programului de lucru, doua pauze 
pentru alaptare de câte o ora fiecare. În aceste pauze 
se include si timpul necesar deplasarii dus-întors de la 
locul în care se gaseste copilul. 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca punct 1, cu urmatorul cuprins:  
„1. Dupa punctul 4, se introduce punctul 41, cu urmatorul 
cuprins: 
41. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul 
cuprins: 
(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care 
alapteaza, în cursul programului de lucru, doua pauze pentru 
alaptare de câte o ora fiecare, pâna la împlinirea vârstei de 
un an a copilului. În aceste pauze se include si timpul 
necesar deplasarii dus-întors de la locul în care se gaseste 
copilul.” 
 
Autor: deputat Bondi Gyongyike 
 

 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnica legislativa. 
 
 
 
Pentru precizia textului în 
sensul circumscrierii unui 
termen pâna la care 
salariatele beneficiaza de 
pauze pentru alaptare. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
5. La articolul 20 alineatele (1)-(3) vor avea 
urmatorul cuprins: 
„Art.20. – (1) Salariatele prevazute la art.2 lit.c)-e) nu 
pot desfasura munca în conditii cu caracter insalubru 
sau greu de suportat. 
(2) În cazul în care o salariata care desfasoara în mod 
curent munca cu caracter insalubru sau greu de 
suportat se încadreaza în prevederile art.2 lit.c)-e), 
angajatorul are obligatia sa o transfere la un alt loc de 
munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. 
(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter 
insalubru sau greu de suportat la care face referire 
alin.(1) sunt stabilite prin normele de aplicare ale 
prezentei ordonante de urgenta.” 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca punct 2, cu urmatorul cuprins:  
„2. La punctul 5, alineatul (2) al articolului 20 va avea 
urmatorul cuprins: 
„(2) În cazul în care o salariata care desfasoara în mod curent 
munca cu caracter insalubru sau greu de suportat se 
încadreaza în prevederile art.2 lit.c)-e), angajatorul are 
obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o 
transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de 
baza brut lunar.” 
 

Autor: deputat Smaranda Dobrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de solutie cu 
prevederile art.19 alin.(2). 
 
 
 
 

    

3 (din ordonanta) 
 

Art.21. – (1) Este interzis angajatorului sa dispuna 
încetarea raporturilor de munca sau de serviciu în 
cazul: 
a) salariatei prevazute la art.2 lit.c)-e), din motive care 
au legatura directa cu starea sa; 
b) salariatei care se afla în concediul de risc maternal; 
c) salariatei care se afla în concediul de maternitate; 
d) salariatei care se afla în concediul pentru cresterea 
copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, în vârsta de pâna la 3 ani; 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca punct 3, cu urmatorul cuprins:  
„3. Dupa punctul 5, se introduce punctul 51 cu urmatorul 
curpins: 
51. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: 
„Art.21. – (1) Este interzis angajatorului sa dispuna încetarea 
raporturilor de munca sau de serviciu în cazul: 
a) salariatei prevazute la art.2 lit.c)-e), din motive care au 
legatura directa cu starea sa; 
b) salariatei care se afla în concediul de risc maternal. 
(2) Interdictia prevazuta la alin.(1) lit.b) se extinde, o singura 
data, cu pâna la 6 luni dupa revenirea salariatei în unitate. 
(3) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica în cazul concedierilor  

 
 
 
 
 
S-a propus reformularea 
textului, prin eliminarea de la 
alin.(1) a lit.c), d) si e) si 
eliminarea alin.(4), pentru 
evitarea paralelismului 
legislativ, întrucât prevederile 
se regasesc în alte legi si nu 
fac obiectul prezentei 
ordonante. 
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 e) salariatei care se afla în concediul pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, în vârsta de pâna la 18 ani. 
 (2) Interdictia prevazuta la alin.(1) lit.b)-e), se 
extinde, o singura data cu pâna la 6 luni, dupa 
revenirea salariatei în unitate. 
(3) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica în cazul 
concedierilor pe motive economice ce rezulta din 
desfiintarea postului ocupat de salariata, ca urmare a 
dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice 
sau a reorganizarii angajatorului, în conditiile legii. 
(4) Prevederile alin.(1) lit.d) si e) si ale alin.(2) si (3) 
se aplica în mod corespunzator si salariatilor barbati 
aflati în situatiile respective. 

pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului 
ocupat de salariata, ca urmare a dificultatilor economice, a 
transformarilor tehnologice sau a reorganizarii angajatorului, în 
conditiile legii.” 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentata în prezentul raport, cu ... voturi pentru, ... voturi împotriva si ... abtineri. 
 
 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Ion MÎNZÎNA  
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


