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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 20 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/758 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul 
muncii, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură 
obişnuită, cu adresa nr. Plx 458/2021 din 11 octombrie 2021, pentru 
dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 aprilie 2022

Nr. 4c-9/758 
  

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.Plx 458/2021 din 11 
octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul 
muncii. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în sensul 
creării cadrului legal pentru ca salariaţi/foştii salariaţi să poată accesa 
online registrul de evidenţă a salariaţilor cu privire la datele proprii. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.589/22.07.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr. 5322/13.07.2021) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/800/16.12.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/949/21.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor (4c-19/147/26.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/434/03.11.2021) 
 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.0836/27.09.2021). 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputații, membri ai comisiei, 
conform listei de prezență. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
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 4 octombrie 2021. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte 
integrantă din prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(Legea nr.53/2003) 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea şi completarea 
art.34 din Legea nr. 53/2003 

privind Codul muncii 
 

 
Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea şi completarea 
art. 34 din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 

2.  
__ 

 
Art.I. - Articolul 34 din Legea nr. 
53/2003 privind Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 345 din 18 
mai 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

 
Art.I. - Articolul 34 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 345 din 18 
mai 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(Legea nr.53/2003) 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
Autori: membrii comisiei 
 

3.  
 
 
 
(3) Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor se 
completează şi se transmite 
inspectoratului teritorial de 
muncă în ordinea angajării 
şi cuprinde elementele de 
identificare ale tuturor 
salariaţilor, data angajării, 
funcţia/ocupaţia conform 
specificaţiei Clasificării 
ocupaţiilor din România sau 
altor acte normative, tipul 
contractului individual de 
muncă, salariul, sporurile şi 
cuantumul acestora, 
perioada şi cauzele de 
suspendare a contractului 
individual de muncă, 
perioada detaşării şi data 
încetării contractului 
individual de muncă. 
 
 

 
 
 
 
__ 

 
1. Alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor se completează şi se 
transmite inspectoratului teritorial 
de muncă în ordinea angajării şi 
cuprinde elementele de identificare 
ale tuturor salariaţilor, data 
angajării, funcţia/ocupaţia conform 
specificaţiei Clasificării ocupaţiilor 
din România sau altor acte 
normative, nivelul şi specialitatea 
studiilor absolvite, tipul 
contractului individual de muncă, 
salariul, sporurile şi cuantumul 
acestora, perioada şi cauzele de 
suspendare a contractului individual 
de muncă, perioada detaşării şi 
data încetării contractului individual 
de muncă. 
 
 Autor: deputat Cristian Gabriel 
Seidler 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
înscrierea în 
REVISAL a studiilor 
absolvite şi a 
specialităţii 
studiilor pentru a 
veni în sprijinul 
celor care ocupă 
funcţii pentru care 
sunt obligatorii 
anumite calificări. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(Legea nr.53/2003) 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art. 34 
 
(5) La solicitarea salariatului 
sau a unui fost salariat, 
angajatorul este obligat să 
elibereze un document care să 
ateste activitatea desfăşurată 
de acesta, durata activităţii, 
salariul, vechimea în muncă, în 
meserie şi în specialitate. 
 
 

 
1. După alineatul (5), se 
introduc două noi alineate, alin. 
(51) şi alin. (52), cu următorul 
cuprins: 
“Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor este accesibil Online 
pentru salariaţi/foşti salariaţi, în 
privinţa datelor care îi privesc. 
Dreptul de acces se limitează la 
vizualizarea, descărcarea şi 
tipărirea acestor date.” 
 
 
“Extrasul din registrul general de 
evidenţă a salariaţilor este 
document ce atestă vechimea în 
muncă.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. După alineatul (5) se introduc 
două noi alineate, alin.(51) şi 
(52), cu următorul cuprins: 
”(51) Registrul general de evidență 
a salariaților este accesibil online 
pentru salariați/foști salariați, în 
privința datelor care îi privesc. 
Dreptul de acces se limitează la 
vizualizarea, descărcarea și 
tipărirea acestor date, precum și 
la generarea online și 
descărcarea unui extras din 
registru. 
 
(52) Vechimea în muncă și/sau 
în specialitate poate fi dovedită 
și cu extrasul prevăzut la 
alin.(51), în condițiile stabilite 
prin hotărâre a Guvernului.” 
 
Autori: dna deputat Cristina-
Mădălina Prună şi membrii comisiei  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
În lipsa acestei 
propuneri nu există 
garanția că va 
putea fi generat 
online și automat 
un extras din 
REVISAL, extras 
care să poată fi 
utilizat conform 
alin. (52). Extrasul 
din registru este un 
document 
administrativ nou, 
cu putere juridică, 
care nu este 
echivalent cu 
dreptul de a tipări 
date. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(Legea nr.53/2003) 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
 
 
(7) Metodologia de 
întocmire a registrului 
general de evidenţă a 
salariaţilor, înregistrările 
care se efectuează, precum 
şi orice alte elemente în 
legătură cu întocmirea 
acestora se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
2. Alineatul (7) se modifică 
după cum urmează: 
“Metodologia de întocmire a 
registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, înregistrările care se 
efectuează, condiţiile privind 
accesul online de către salariaţi sau 
foşti salariaţi la datele din registru, 
precum şi orice alte elemente în 
legătură cu întocmirea acestora se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

3. Alineatul (7) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(7) Metodologia de întocmire a 
registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, înregistrările care se 
efectuează, condiţiile privind 
accesul online al salariaţilor sau al 
foştilor salariaţi la datele din 
registru, inclusiv condiţiile 
privind dovada vechimii în 
muncă și/sau în specialitate 
potrivit alin.(52), precum şi orice 
alte elemente în legătură cu 
întocmirea acestora se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului.” 
 
Autori: dna deputat Cristina-
Mădălina Prună şi membrii comisiei  
 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
Claritatea 
reglementării. 
 
 

6.  
__ 

 
Art. II. În termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, prin hotărâre a Guvernului se 
stabileşte procedura de acces 
online a salariaţilor sau foştilor 
salariaţi la datele din registrul 
general al salariaţilor, cu cu 
respectarea prevederilor legale 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal. 

Art. II. - În termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale, se stabilesc 
procedura de acces online a 
salariaţilor sau foştilor salariaţi la 
datele din registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, 

 
 
Observaţii Consiliul 
Legislativ. 
 
Corectitudinea 
reglementării şi 
corelare cu 
amendamentele 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(Legea nr.53/2003) 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

 modalitatea de generare şi 
descărcare a extrasului, precum 
şi condiţiile în care prin extras 
se poate dovedi vechimea în 
muncă și/sau în specialitate, 
potrivit dispozițiilor art.34 din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
cu cele aduse prin prezenta lege, 
cu respectarea prevederilor legale 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal. 
 
Autori: membrii comisiei  
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Alin.(52), forma adoptată de 
comisie 
 
(52) Extrasul din registrul general 
de evidență a salariaților poate fi 
document ce atestă vechimea în 
muncă în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 

 
Doamna deputat Cristina Prună 
propune eliminarea textului 
alin.(52) şi menţinerea textului din 
propunerea legislativă. 

 
1. Apreciem că este necesar ca 
textul să fie imperativ. 
 
2. Respins la vot. Forma adoptată 
de comisie este acoperitoare.  
 

Camera 
Deputaţilor 
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