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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată 
în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, transmis cu 
adresa nr. P.L.x.629/2022 din 17 octombrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/663 din 18 
octombrie 2022. 
  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.7797 din 12.07.2022 menționează faptul că în 
urma analizei textului proiectului de act normativ nu a identificat, prima facie, posibile incidenţe cu 
legislaţia din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. 

           Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.3538 din 07.06.2022 şi-a exprimat 
următoarele puncte de vedere: 

 -reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act 
normativ. 

-reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act 
normativ. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.689 din 17.06.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința 
din 10 octombrie 2022. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.53/2003, în 
sensul instituirii posibilităţii ca, în anumite situaţii de criză, cum ar fi inundaţii în anumite zone, 
secetă, război în vecinătatea României, care pot afecta o anumită zonă a economiei etc., să se poată 
aplica măsuri de tipul kurzarbeit: posibilitatea reducerii unilaterale a timpului de muncă al 
salariaţilor cu cel mult 80% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea 
corespunzătoare a programului de lucru şi reducerea corespunzătoare a salariului, pe durata 
reducerii unilaterale a timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură să beneficieze de o 
indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractual individual de 
muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii 
timpului de muncă dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut orar prevăzut de Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, indemnizaţia prevăzută mai sus să fie suportată din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi după îndeplinirea de 
către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, indemnizaţia să fie venit asimilat salariului şi 
supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii, pe perioada de aplicabilitate a 
prezentei măsuri salariatul va beneficia de toate celelalte drepturi aferente timpului de muncă 
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prevăzut în contractul individual de muncă. De asemenea, se are în vedere reglementarea şomajului 
tehnic care va putea fi decis, la fel ca măsurile de tip kurzarbeit, la nivel local. 
                       Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 februarie 2023. 

           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 
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