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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SE NAT UL 

Comisia pentru muncă, familie 
şiprotecţie socială 

XXVII/115/12.05.2020 

RAPORT 
asupra 

Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul munch i şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecXie socială, 

ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României 
L180/2020 

În conformitate cu prevederile art.151 aljn. (2) din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr.L180/2020 a fost sesizată 
de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului asupra Legii pentru completarea Legii nr.53/2O03 - Codul muncii 
şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, ca urmare a 
Cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României. 

Legea are ca object de reglementare adoptarea unor măsuri imediate care 
să asigure un climat de protecxie socială bazat pe principiul solidarităţii. 

Proiectul de act normativ a fost adoptat de plenul Senatuluj în şedinţa din 
data de 31 martje 2020, fjind adoptat la data de 3 aprilie 2020 de Camera 
Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, şi trimis la promulgare. ̀  

În data de 27 aprilie 2020, în temeiul art. 77 aim . (2) din Constitusie, 
Preşedintele României a formulat o Cerere de reexaminare, prin care solicită 
reanalizarea Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 
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reglementarea unor măsuri de protecfie socială, invocând faptul că, prin 
intervenţia legislativă este vizată doar o situaXie extraordinară, în speţă cea 
legată de starea de urgenţă, măsurile reglementate, fiind, în acelaşi timp, 
susceptibile de interpretări. 

Comisia pentru buget, finanxe, activitate bancară şi piaxă de capital a 
transmis avizul cu nr. 229 - favorabil, fără amendamente, asupra legii în forma 
trimisă la promulgare. 

Legea trimisă la promulgare a fost luată în discuţie în şedinxa din data de 
12 mai a.c., jar în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, respingerea obiecXiilor formulate 
de Preşedintele României în Cererea de reexaminare şi adoptarea unui 
raport de admitere asupra Legii în forma trimisă la promulgare. 

În consecinxă, Comisia pentru muncă, familie şi protecxie socială supune 
spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul de admitere a Legil 
pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul munch i şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială, în forma trimisă la 
promulgare. 

În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 
organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) 
din Constitui:ia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituxia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Senatul este primă Cameră sesizată. 

PREŞEDINTE 

Ion ROTARU 

SECRETAR 

Florian-Dorel BODOG 
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