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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27.04.2022 

Nr. 4c-9/234 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 

trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa  

nr. Plx 148/2022 din data 23 martie 2022, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti,  

Nr. 4c-9/234 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al 

art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 
 

 
În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 148/2022 din data 
23 martie 2022, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 
completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în sensul stabilirii 
zilei de 24 decembrie ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.123/9.02.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.551/01.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-20/123/29.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/203/30.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/233/12.04.2022) 
 punctul de vedere al Guvernului (nr.2914/29.03.2022) 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 20 aprilie 
2022  au participat deputații conform listei de prezență. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă şi 2 abțineri).  
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 21 martie 2022. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- s-a considerat că încheierea de an reprezintă o provocare pentru 
mediul de afaceri și economia României, în sensul organizării și 
desfăşurării demersurilor aferente închiderilor de an fiscal/financiar, 
cât și din perspectiva programării și îmbunătățirii proceselor 
operaționale specifice fiecărui agent economic. 

- în decursul lunii decembrie a fiecărui an numărul de zile libere este 
considerabil mai mare comparativ cu celelalte luni ale anului, 
situație de fapt care poate duce, în unele domenii, la întreruperi ale 
producției sau ale fluxului operațional, ceea ce produce o presiune 
suplimentară asupra agenților economici, presiune care va produce 
un deserviciu atât angajatorilor cât și angajaților. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 ADRIAN SOLOMON   Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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