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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

Ordonanță de urgență 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În cursul anului 2015 Curtea Constituțională a adoptat două decizii de neconstituționalitate care privesc dispoziții ale 

Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Decizia nr. 279/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 17 iunie 2015, a fost constatată 

neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi, respectiv s-a constatat că suspendarea contractului 

individual de muncă, ca efect al formulării unei plângeri penale de către angajator împotriva salariatului, nu întruneşte 

condiţia caracterului proporţional, măsura fiind excesivă în raport cu obiectivul ce trebuie atins. 

În Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 2015 a fost publicată Decizia nr. 814/2015 prin care a fost constatată 

neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g), respectiv s-a constatat că prin aceste dispoziții se interzice 

concedierea persoanelor care ocupă funcţii eligibile într-un organism sindical pentru situații care nu au legătură cu 

activitatea sindicală, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 44 privind dreptul de 

proprietate privată şi ale art. 45 privind activitatea economică din Constituția României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, și cele ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 

47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dispozițiile din legile în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de 

zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Guvernul nu pune de acord prevederile 

neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 

Având în vedere această situație, a fost elaborată Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 

53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Schimbări preconizate  

Prin proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, se abrogă dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi, și se modifică și se 

completează art. 60 alin. (1) lit. g), ceea ce va duce la asigurarea stabilității locului de muncă în condițiile și limitele 

constituționale, precum și la realizarea unor garanții legale împotriva eventualelor acţiuni ale angajatorilor de natură să 

împiedice exercitarea mandatului de către reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor. Propunerile 

care vizează protecția reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor prevăd interzicerea concedierii 

acestora pe durata exercitării mandatului precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia pentru motive care nu 

ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe 

care l-au primit de la salariaţii din unitate. 

Textul propus pentru modificarea și completarea art. 60 alin. (1) lit. g) a fost supus analizei Curții Constituționale care 

s-a pronunțat asupra constituționalității sale prin Decizia nr. 24/2003 asupra sesizării de neconstituţionalitate a 
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dispoziţiilor art. 40 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 şi 223 din Codul 

muncii, adoptat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie 2002, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003. Prin această decizie Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 223 alin. 

(2) în forma existentă înainte de modificările și completările aduse de Legea nr. 40/2011, instituie o măsură de protecție 

a mandatului exercitat de reprezentanții aleși în organele de conducere a sindicatelor, având deci caracterul unei 

garanţii legale împotriva eventualelor acţiuni de constrângere, de şantaj sau de reprimare, de natură să împiedice 

exercitarea mandatului. Aceste măsuri de protecţie nu constituie discriminare în sensul art. 16 alin. (1) din Constituţie, 

liderii de sindicat aflîndu-se într-o situaţie diferită de cea a celorlalţi salariaţi, iar protecţia lor legală este nu numai 

justificată, dar şi necesară.  

În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din Convenția Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia 

reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora, ratificată de România prin Decretul nr. 

83/1975, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 86 din 2 august 1975, reprezentanţii lucrătorilor din întreprinderi 

trebuie să beneficieze de o protecţie eficace împotriva oricăror măsuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea 

contractului de muncă, şi care ar avea drept cauză calitatea sau activităţile lor de reprezentanţi ai lucrătorilor, 

apartenenţa sindicală sau participarea la activităţi sindicale, în măsura în care acţionează potrivit legilor, convenţiilor 

colective sau altor aranjamente convenţionale în vigoare. În întreprinderi trebuie să se acorde înlesniri reprezentanţilor 

lucrătorilor, pentru a putea să-şi îndeplinească repede şi eficace funcţiile lor, ținând cont de caracteristicile sistemului 

de relaţii profesionale aplicate în ţara respectivă, precum şi de nevoile, importanţa şi posibilităţile întreprinderii 

interesate, fără ca acestea să împiedice buna funcţionare a întreprinderii interesate. 

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru general de informare şi 

consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial seria L, nr. 80/2002, prevede că 

statele membre se asigură că reprezentanţii salariaţilor, în exerciţiul funcţiunii, beneficiază de protecţie şi garanţii 

suficiente pentru a le permite să îşi îndeplinească corespunzător obligaţiile care le-au fost încredinţate. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic: Nu este cazul 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: Nu este cazul. 

3. Impactul social: Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului: Nu este cazul 

5. Alte informaţii: Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

 

 

 

 

 

 

   



3 

 

    (i)  impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i)  impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor      bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ: Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: Nu este cazul. 
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11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice: Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un 

anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii 

internaţionale: Nu este cazul 

6. Alte informaţii: Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte 

organisme implicate: Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ: Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act 

normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu are ca obiect activităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri: Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ.  

 

6. Alte informaţii: Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ. Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului 

de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice 
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centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente: Nu 

este cazul. 

2. Alte informaţii. Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 53/2003-Codul muncii,  republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

Ana Claudia COSTEA 

 

 

 

AVIZAT 

 

                                                                  MINISTRUL JUSTIŢIEI 

                                                                  Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


