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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de 

masă salaria(ilor atla(i în şomaj tehnic ca urmare a decretării 

stării de sediu sau a stării de urgenţă 

Analizând propunerea legislativă privind acordarea tichetelor 
de masă salaria(ilor atla(i în şomaj tehnic ca urmare a decretării 

stării de sediu sau a stării de urgen(ă (nr.b170 din 16.04.2020), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 
XXXV/1850/23.04.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D422/24.04.2020, , 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.(1) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ark46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funclionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele . 
observa(ii şi propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca object reglementarea acordării 

tichetelor de masă salaria(ilor afla(i în şomaj tehnic ca urmare a decretărjj 

stării de asedju sau a stării de urgen(ă, atât pe durata, cât şi ulterior 
acestora, prin instituirea unor derogări de la prevederile Legii nr.53/2003 
- Codul muncjj, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi de la dispoziliile Legii iii-. 165/2018 privind acordarea biletelor 
de valoare, cu modificările şi completările ulterjoare. 

In raport de eonlinutul său normativ, propunerea legislativă face 
parte din categoria legjlor organice, find incidente prevederile art.73 
alin.(3) hip) din Constitulia României, republicată, jar în aplicarea 
dispozi(iilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul. 
Precizăm că, prin avizul pe care îl emite Consiljul Legislativ nu se 

poate pronun(a asupra oportunită(ii soluliilor legislative preconizate. 



2. Senmalăm că Expunerea de motive nu respectă prevederile 
art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care impun ca instrumentul de motivare să prezinte cerin(ele 
care reclamă intervenlia normativă - Cu referire specială la 
insuficien(ele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare, cu 
eviden(ierea elementelor noi — şi să cuprindă sec(iuni distincte privind 
impactul frnanciar asupra bugetului general consolidat, inclusiv 
informa(ii cu privire la cheltuieli şi venituri, impactul asupra 
sistemului juridic, subliniind implicaliile asupra legislaliei în vigoare, 
prccum şi consultările derulate. • 

In plus, semnalăm că titlul instrumentului de motivare nu este 
corelat cu titlul proiectului. 

3. Referitor la obiectul reglementării, respectiv acordarea 
tiehetelor de masă salariaXilor afla(i în şomaj tehnic ca urmare a 
decretării stării de asediu sau a stării de urgen(ă, pe durata şi ulterior 
acesteia, semnalăm nerespectarea dispozi(iilor art.14 alin.(1) din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevăd că „Reglementările de acelaşi nivel şi avănd acelaşi object se 
cuprind, de regulă, într-un singru' act norm ativ. ". . 

Precizăm că sediul materiel pentru tichetele de masă îl constituie 
Legea rir.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât o reglementare 
distinctă, de sine stătătoare, nu se justifică. 

Prin urmare, pentru asigurarea unieită(ii reglementării în materie, 
este necesară reformularea propunerii legislative ca proiect de 
modificare şi completare a Legii nr.165/2018, urmând: 

- a se completa art.12 din Legea nr.165/2018, cu două noi norme, 
euprinzârid so]uliile preconizate la alin.(1) şi (2) ale art.1 din 
propunere, dintre care o normă care .să reglementeze exceplia de la 
regula acordării tichetelor de masă exclusiv pentru zilele lucrate, iar cea 
de-a doua care să reglementeze modul de acordare, 

- a se modifrca în mod corespunzător art.28 alin.(l) lit.i), care in 
prezent prevede sanclionarea contraven(ională a salariatului care 
utilizează un număr mai mare de tichete de masă decât numărul zilelor 
lucrate, şi . 

- a se include solulia preconizată la art.2 din propunere, într-o 
redactare.. nerepetitivă şi mai clară, in cuprinsul normei care 
reglementează excepţia de la art. 12 din Legea nr.165/2018. 



i

i

i

4. Ca urmare a însuşirii observaiiilor formulate Ja pct.3 supra, 
pentru o corectă exprimare a obiectului reglementării, titlul urmează a 
fi reformulat, astfel: . 

„Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare". 

5. Pentru respectarea prevederilor art.42 alin.(2) din Legea 
nr.24/2000, repubiicată, cu modificările şi completările ulterioare, este 

• necesar 
ca 

după titlu să fie inserată formula introduetivă, în 
următoarea redactare: 

- „Parlamentul ltomâniei adoptă prezenta lege.". 
6. Intrucât evenimentele Iegislative preconizate prin prezenta 

propunere vizează an singur act normativ, pentru respectarea 
prevederilor art.47 alin.(3), teza finală din Legea nr.24/2000, _ . 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor f 
cuprinse intr-un articol, marcat ca „Articol unic". 

in consecin(ă, partea introduetivă a articoiului unic se va redacta 
. astfel: 

„Articol unic. -• Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor 
de valoare, publicată în Monitorul ®ficial al României, Partea 1, 
nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modif'acă şi se completează după cum urmează:". 

7. La textul propus la actualul alin.(1) al aril, pentru asigurarea 
preciziei normei, este necesară indicarea articolului din Legea 
nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, de la care se va 
excepta prin norma preconizată, adică art. 12. 

Pentru asigurarea succesiunii logice a soluţiilor legislative în 
cuprinsul art. 12 din actul normativ de bază, recomandăm ca această 

nouă normă să fie marcată ca alin.(6). 
. Totodată, pentru asigurarea. unui caracter complet at normei, 

întrucât la actualul art.2 din propunere, sunt propuse condiliile de 
aplicare a excepiiei, recomandăm cuprinderea soluiiei juridice de la 
art.2 în cadrul textului care reglementează excep«ia. 

In consecinţă, actualul art.2 se va elimina 
Referitor la derogarea de la Legea nr.53/2003 — Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, semnalăm că in 
cadrul acestuia nu sunt cuprinse prevederi referitoare Ia tichetele de. 
.masă, find necesară eliminarea men(iunii. . 

Totodată,.semnalăm că, trimiterea la „art.52 alin.(1) lit.f) din 
Legea. nr.53/2003" este eronată, la respectivul alineat ultimul element 
al enumerării Hind marcat Cu lit.e), Iliad  necesară revederea acesteia. 
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Pentru rigoarea exprimării, termenul „men)ionaţi" din textul 
preconizat pentru aetuatui alin.(2) teza întâi, va fi înlocuit cu 
„prevăzuţi ". 

Semnalăm că, pun textul preconizat pentru teza doua a alin.(2) 
al art.1 se instituie un oaralelism legislativ cu  art.12 alin.(3) din Legea 
nr.165/2018, aspect interzis de art.l6 alin.(1) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, teza a doua a alin.(2) al art l, redă aproape identic, textul 
de lege lata al art.12 alin.(3) din Legea nr.165/2018, care prevede că: 
„Valoarea ticltetelor de masă pe suport electronic este transferată 
lunar salariaEilor, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru tuna 
următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport 
electronic, corespunzător numănuhu de rile lucrătoare din tuna pentn' 
care se face transferul, conform contractului închefat de unitatea 
emitentă cu angajatorul." 

În consecinţă, este necesară eliminarea acesteia, urmând ca teza 
rămasă sä fie, eventual, completată cu o trimitere la art.12 alin.(3) din 
actul normativ de bază. 

Pentru asigurarea succesiunii logice a soluţiilor legislative în 
cuprinsul art.12 din actul normativ de bază, recomandăm ca această 
nouă normă să fie marcată ca alin.(7). 

In plus, pentru corelarea normei preconizate pentru alin.(6) cu 
regimul contravenlional prevăzut in actul normativ de bază, 
recomandăm modificarea art.28 alin.(1) lit.i) în sensul prevederii 
acestei excepţii. 

In consecin)ă, potrivit observaţiilor formulate mai sus, păr)ile 
dispozitive ale articolului unie, se vor reda astfel: 

„1. La articolufl 12, după alineatul (...), se introduc două 
noi alineate, alin.(6) şi alin.(7), cu următorufl cuprins: 

(în continuare se vor reda textele noilor alineate) şi 
2. La articolul 28 alin.(1), litera i) se modilăcă, şi va 

avea următorul cuprins: 
(se va reda textul modifieat): '. 

dr. 1 ragoş 
Bucureşti 
Nr.  Yi7/9 Od %&& 
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EVENtMENTE SUFERITE do actul .., 

L. nr. 53/2003 M. Of. nr. 7215 feb. 2003 

Lege - Codui muncii 

(v. Oecizla LC-C.J. nr. XL/2007 - M, Or, nr. 763/12 nov. 2007 (art. 269 el'm. (1); Decizia LC.C.J. nr, LXXVIII (78)12007 - M. Ot. nr, 
553/221u1.2008 (art. 25 şl art. 26); Decizla I.C.C.J. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 335/16 mal 2011 (art. 38 şl art. 238); Dedzia I,C.C.J. 
nr. 6/2011 - M. Cr. nr. 444/24 lun. 2011 (art. 74 alrn. (1) lit. d));. Decizia l.C,C.J. nr. 472012 -M. CL nr, 248/12 apr. 2012 (art. 238 
alfn. (1), art. 241 agn• (1)); Decizia l.C,C.J. nr. 16/2012 - M. or. nr. 817/5 doc, 2012 (art. 252 alin. (1); Decizia l.C.C.J, nr. 
1/2013 - M• Of. nr. 118/1 mar. 2013); Decizia f.C.C.J. nr. 812014- M. Of. nr. 138/24 feb. 2015 (art. 76 lit. b), art. 78)) 

1'republlcafa.cu 
r`gntlmarotâre` Loge • Codut muncir 

gcampleţa prin,~ 

a`Inod10cân_prin, 

4inodrficări pnn ťL 

nr` 345/18 maf 20• 1'1:~.;~ 

1r;76/2Q12J' lâ iJ f enr. 365130 maI 2012 , : ; intraduce, la 1 septeznbtie 2012, al/n. {3) /a 
Loge pentru punerea in apicare a Legii nr. 134/2010 privind art. 269 
Codul de prooedură clvilă 

ni '14772012 2 M Of nr 5t19ţ241u1 2012«. T Jsnodieă az7: /39 ali, 
Legs pentru modificarea S. 139 afn. (1) din Legea nr, 
53/2003 - Codu1 munchi 
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U.G: nt ~4412012~ y~ 141~~Of rn  606123 aug 2U12W y~ prarogă termenad de intrare in vigoare a 
OrdonanJă do urgen(ă pdvind modificarea art, Bi din Legea or, Legli nr.13412010 păeă da 1 /'ebr•uarie20l i 
762012 pentm punerea in ap8care a Legll nrr. 13472010 . . , 
privind Codul de procedură civilă ' . 

aprobată prin L. nr.. 206/2012 - M. Of. nr, 762/13 nov, 2012 . .. 

5 modificâr1pnm nr <10712012 ~~ ~  757l12
MLoge pentru punorea rn aplicare a Leg B nr, 2862009 pnvfnd 

Codul penal , 

(v, Decizia l.C.O.J, nr. 42014 -M. Cf, nr, 434/13 iun. 2014) 

modt8oăn p'rin .a U G' nr;412013~ 
4 

M ţJf rn 88139 fan 2013';TT
Ordonantă de urgentă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea fn aplicare a Legli nr. 134/2010 pdvind Cadul 
de procedură civită, precum şl pentru modificarea şl 
cvmpietarea unor acte normative conaxe 

aprobată cu modi8cărl şl L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388128 fun, 2013 
completărr pdn . 

madlfică piin , 

la data de l febraar-ie 2014, ntodiftcă art. 
264, art. 265; 
abragă art. 261-263 

; pt'oragă tetvuenul de in/rare in vigoare a 
Legli »r. 134/2010 pănă la life bn'arie 
2013 

__. ._. , 
nri2/20 3 .~, ~„ ~ F~` -,r~~r M:;i7f"~r1rr8911~2fab~2013;,~ y„ wnaad+ftcâart.269a1is. (I) 
Logo privind unele măsun pentm dagrevarea Inatan(alar 
judecătoreşti, precum şl pentru pregă8rea punerir fn aplicare a 
Legir nr. 134/2010 pnvind Codul de procedură civlfă• . . 

$°madifilran;p n,„~;~"Inr',~214~13"~=;:f~~Ph~Of nr,368126â1un 20' 
Logo pentru aprobaroa Ordonan(ei do urgen(ă a Guvernulul 
nr. 4/2013 pdvrnd modificarea Legil or. 7612012 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr. 13412010 privind Codut de 
procedură civflă, procum şi pontru modi8carea şl completarea 
unor acte normative conexe 

aprohă tst nrodifrcări şi conapletărf O.U.G. 
nr. 4/2013 
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s,mod(flcărijpnn,  tL+iir*266t2098, ;; „~ M.*ţăf ţrr 515L14 aug 2Q13';; ,,, nrodiJică, la I febrvarie 2014, art. 61 /it. b), . . 
Loge pentru punarea rn aplicara a Legli nr. 135/2010 privind 
Codul de procedur6 penala şlpantru modificarea şi •' 
completarea unor note oormelive care cuprind dispozl4ii 
procesualpenale 

jutreduceiit. c,i) la art. 52 al/n. (J) 

1o;modlficăn;priWrL n~ a771201A,' ~rJ  ~1,:,OPnr ~70128 iun 2014- µ ; madâfică art 251 n/in. (4) 
Logo pentru modi5earea alin. (4) al art, 251 din Legea nr. 

. 5312003 - Codul munch i . . 

ra mad)ilcărf p;rtn~ ~'iZr.;~12/2Q15~ '"` {:?~~ fN;OF nr~5212211ân""~2Q15 f 
Loge pentru modlficarea şi. completarea Legii nr. 53/2003-
Codul munchi - 

modiftcă an. 56 alin. (1) /it. c), art. 145 
alin. (2J, an. 146; 
introduce alin. (5)-('Q la art. 16, afin. (3) sr 
(4) la an, 92, alto. (4)-(6) /a art. 145 

adN cărl"pr n L~ tir.i97/2415 k~ ~~ M Of nr 316tâ ma12015>~„„wrrra4frcă an. 137 alien. (1) 
Lege pentnt modtficarea art, 137 altnF (1) dtn Logan nr.
5312003 - Codul munch  ' ' 

rg`âdmis'~ eZcep(ie 
de neconşţ:;prli ~ 

C nr 27812t3ţ5 1 M Of nr A31/17 fun_2016-- ; art. 52 a/in. (1) Ii:. b) teza îtrtăi 
Oecizia or. 279 din 23 apolie 2015 referitoare la excepiha do~ 
necons8lu(lonalitate a dispozglilor art, 52 al(n. (1) lit. b) din ' .. 
Legea nr. 53/2003 - Codul munch l _ 

a'modificăn  DţC C nr~2Ţ91201$ ~~j M Of nr 431117 uf  2616~;;,`%'; 
'  Oecizla at. 279 din 23 apdile 2015 refedtoare la excep)la de 

neconstitu(lonaf[tata a dtspozi(Iltorart, 52 alin. (1) Idt. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncti 

suspends pettirlt 45 zile dlspnzili/le art. 52 
a/In. (1) 1/1. b) tesa înta"i(terrneaul se 
imp!/ncşte la 1 august 2015)dnpă car 
operează prevederile an. 147 din 
Const/tu/ie 

s modl8că prin ~~D C;C~t(s,' 81412Q~ 1 ~ ~' ~ M @F~nr 95ă/22 deC 2,O.B'5t~r1 suspendă pen/7r o perioadă de 45 de rile 
Decizla nr. 814 dln 24 noiembrle 2015 referitoare In excep(la dispozif/ile art. 60 al/n. (1) f/t. g) (terlrremd 

' de neconsătu(lonalitate a dispozi(nler art. 60 atm . (1) Iii. g) dm se inrpliacste la 5 febrttar/e 2016) derpă • Legaa nr. 63/2003 - Codul muncil , care operează art. 147 din Cmrstiittf/e 

1a âdmisă excâpjie D C,G' nr 89At2_'115 nfl'Of nr, 59 0122 else 2015 art. 60 al/n. w lit, g) 
d9 necănst prin. y pecizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 retedtoare to excep(ia 

de neconstilu(ionalttate a dlspozigilor art, 80 alln, (1) lit g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

adlHcăii:prfn nr.~571201tJ. Şă {h.Âf nr 283/14 ape 2Q16 '/rnrnduce /it. g) foal/n. (i).al are. 51 
Loge pentru modiricarea şi compietarea Logii nr, 273/2004  
privind procedure adop(ioi, precum şi a alter acte normative . 

,µ.., ... y..'^ r m•-+r. 
laâdmisă'excap(€e:s Ct nr'261l201,'6 ) M ;Of"nr 6.«y1A171u1 2Q16~
tle necd~rtşt,~psin Decizia nr. 281 dln 5 mai 2016 referitoare la exceppa de 

- naconstituponalilate a dispozipilor art, 52 aitn. (1) lit, a) din 
Logan nr. 53/2003 - Codul muncil ' 

2 a/irr. (1) lir. a) 
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lamodifidăillprin ;D;C.cinr261/2016 cfl, M?;Ol:~51ţ/7,)uF201 , 7,» snspendăpentnr45deziledispozifiileart. 
. Dedzla nr. 261 dln 5 mal 2016 referHoaro la excep(ia de 52 a/in, (1) /it, a) ('termenul se inrplinesle 

` neconslitu(lonelltate a dicpozl(lllor an. 52 alin. (1) hL a) din l0 22 august 1016) după care operează . - Legea nr. 53/2003 - Codul munch 
prevederile art. 147 dln ConstOulie 

m`ri10diRc~ă~:p"ii ni L i~ra176/2016 er`. ?  Ot li,806H3'bct 20161 ?modifrcă art. 139 a/br. (1) 
Lego pentru modificarea alkt (1) al art. 139 din Logea nr, 

' 5312003- Codul munch 

m oo mp~n_ ~~ ~'' l nr •220/20]6~'~ ~'~ ~A"Of'ir.".tî31/18"rio"V 20ţ~' introduce o nouă liniruă la art. l39 all,,. (l) V .4 ........... ....... 

.. Lego pentru complelaraa elin. (1) al ao. 139 din Legea m.'   . . 
• . . 53/2003 - Codul munce ~ 

n  . 
~ ~:rin ~O~UrG~nr~5312017 ~  M.=Of:inr:.6~4Îl:eu 

_
-20 7 ,*',' " ~.- ~~___-9',_-r_ ~modiJicăart 16, gr7. 17g1in. (5), ari. 11R 

- . Ordonan(ă do urgen(6 pemnr modincarea gl completerea Legll  art. 260 a/in. (1) /it e) ,vi an. 265 a1in. (2); ~~ -~ 
. nr. 53/2003 - Codul mtmcii introduce art. 15_i. lit. e_I)-e 3) si 9) la - .

as (5)/a'., ' > ° completătlprin . , . . . , ar1.260: 
. nbrogă art. 264 albr. (4) 

ti:,-modifi`căif~piin1D:CyCJni75912017~' -: ̀~ M0! L tir~̂1'O815 fe'b:  2018 e,'+ "âsrrspendă penMr 45 de tile dlspoz(liile arl, ' 
. . Oecizia nr. 759 din 23 nolambrie 2017 refedtoare la excep(la 56 alln. -(1) /Is. c) tern a daua, prima' ' .  . . 

. . ' de neconstituttonalitate a dispozlidlorart. 58 a5n. (1) IIL c) lets ipoteză(ternenul se lmpllne,cte 1a 1l mar, ~ . ~ ; - • .  , a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul munc0 10/8, dnpă care operează prepeder!la an, . : ' , . 
147 dln Constimfle, - 

. . . , . . '  '  - - . .  . • e 
z. âdmTsăfazce `lâ 1D_C.C1 iii ~759'/2017~ PS ~Of nr,'106/5 t'eb ~2018'~Y.?`. art 56 a!/n, (/)11t. c) te.o ă dorra, -•' ~...'~ e ~ ~_ ~_ pprna . > 

dă.'tiecoitşţ.yprl'nîľ Detdila at. 759 din 23 notombrle 2017 referi(oare la excepila 1poteză " '''` 
de naconstgu(bnailtate a dlspozltiltor art. 56 olln, (1) III. c) tern '   
a doua, prima Ipoteză din Logan m. 53/2003- Codut muncH . . 

ra ~ktat }pring~3L1~8~20~6}~=1R;;;MtirL~ M. Of~nPd226/13,mar 01 '  brnroduce o nouă llninlă /a arv. 139 a1/n. (Y 
• . Lego penuu completarea alln, (1) aI art. 139 dln Logea nr.. ' ' .  ~  . 

. . .  
' 

.532003- Codul munch l ' . . .  
' 

~ ~  ~ 

~modifi6_ ări;p ir4~L (nr.`66/2018~~ i '=`''.~ •1 MzOf; nj: 3iW10 âp~. 2018~; ' 
Loge prtvind aprobarea Ordonanjoi de urgan(ă a Guvemulul 
at. 532017 peninr modihcarea;l ¢ompletarea Leglt nr. . 
53/2003- Codul munch ' . 

modifrcă art. 15_i lit. «) Si b), art 16 alin. 
(1) si (2), art. 119, mi. 260 a/in. (1) /it. e) si 
e 1)-e 3) Sl an. 160 alin, (! I); . 
introduce art 16_I, altn. (3) la art. 139 si 
afin. (4)-(6) la mr,160 

~mimOr~rl~Pring~~rL~n3f~127I2018;~'y~ţ~ 91/r141!J!20.18r:.,;?modlJlcă art. 277a11n. (2); .,' 
. Logo pentru moAlkama 11 completarea rmor acte normative introduce afin. (7) la an. 72 

. pdvbrd personalul navigant . ' 
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~ âdmÎsă âs c39i~le D G~G:rnr 387/2018 ţyţ Of nr 6Q2ţ241W 2018 
"îJş. neconâ4°prin ~ Declzia 'v.387 dtn 5lunie 2018 releritoare la excepila de 

neconslitu)ianatitale a dispozitiitor art, 53 aim . (1) taza i'ntăl din 
' Legea nr, 263/2010 pdvind sistemul unitar de penaii puelice şt 

ate an. 66 alin. (1) tit. c) leza tntăi dln Legea nr. 5312003 - 
Codul muncil 

a'madlfcâr14pnn,,,' Q U ~ nr ~9812098s " M Of nr ;963114 nov 2018_::= 
Ordonantă de urgantă pdvind prorogareavnor termene, 

. precum şl pentru modl8carea şt complelarea unor acte 
. ' normative . . 

aprobală cu modi8căd. şi- L. ay. 93/2019 M. Of, nr. 35418 ma( 2019 
completări pdn 

r.sm~.~rrn;'~v~,~;• n  ~ '~complalat.p~t,'~!O: -.~G.n~,r,2612019~. nr 309119 â rr 2Ci 9 
— 

Orăonan(ă de urgentă pentru modlflcarea şi comptetarea unor 
ode normative 

constată că dispozifiile art. 56 alin. (1) lit. 
c) feza întăi gait! constltlrlioaa/e in măsra•a 
irt care sintagraa „wndi111 de 1'Qr stă 
standard" m exclude posfbălitatea femeii 
de a solicfta caritinnarea e.rccutării 
cantracmlui individual tIe numcă, în' . ' 
condiffi ident ice cu bărband, respectiv 
pîrnă la impllnirea văr stei de 65 de mti 

nrodiJică an. 56 alit,. (1) lit. c); 
introduce al/n. (3) la art. 56ş1 alit,. (1_1) şi . 
(1_2) la nit. 164 

introduce an. 1471 

o+ modfiie6~prin  , L nrv,9312019,, ~ t ,J KOf nr 35418 ma120Sv` ,;; aprobă en modificări şi camp letări O. U.G. 
Loge penlru aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvemulul nr. 96/2018 şi nrodiftcă art. 56 alia. (1) lit. 

,  . nr. 0512018 privind prorogarea unor tormene, precum şi penuu c)1 . . 
modificarea şf Cornpletarea unor acts normative introduce a/ilt. (4) la art. 56 

az ompletât;piin n 953/20,19 . IMF Oi nr i623/2fi iul 2919 a" 
Loge pentru complalarea art. 139 dln Legea nr. 5312003-
Codul munch . 

ntraduce aria. (4) la art 139 

z5complaEat prin _L M 37/2020 iffM Of nr 28013 âpr 2024 Jintrodree alit. (2/) şi (21) la art; 139 , 
Loge penlm completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 -
Codul munch şi a art. 94 din Legea educaUet nationale nr. 
112011 
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EUENlMEN7E SUFERt7E do actul

1-. nr.165/2018 M. Of. nr. 599/13 fui. 2018 

Loge privind acordarea biletelor do va/oare 

1 promulgâţă'pnn";a nr~53?J2018 ° Mzuf3f nr Sgg/13Îu`t 2098 ' ` a r....,  .._„~-, ,. 
Oecret pentru promuigarea Legii pdvind acordarea biletetor de 
vaioare 

z modtficărrpriii O U G:_nr 10712098~ ~,M'xQf nr 10581,l3 dec'+2018'_'` nrodifrcă art. 34 i art. 36; 
Onionanţa de urgenjă pdvtnd modificarea şt compietarea unor j  introduce art. 341 
acts norrnalive, precum şt pentru prorogarea unor tarmene 

probată prin L. or. 9112019. M. Or, or, 354l8 mai 2019 
: 

a'modificâşi p(Îit 'L nn3072019' 
~ 

~ M Qf n~ &AZ n 20ţ9,. 9 anodifică mcwtt alin, (I); _~ 
abrogă art. 9 

or. 2512818 privind modifcarea şl compietarea unor acte 
normative, precum şt pentru aprobarea unor măsur fiscal- 
bugetare .. , 

Legs pentru aprobarea Ordonan(si. do urgan(ă a Guvemutui 

.r 8m 
-.»...~ s%rnodtficăripiin L n"r 91/2019~ ~ r,354t a 9-i201 aprobăO.U.G.nr.707/2018

. . , Loge pentru aprobarea Ordonan(ei do urgen[ă a 
Guvemulul~~l  

 .. 
or. 107/2018 pdvind modifcarea şi complelarea unor acts ' ~, ~ 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene- . .. : 

s modificărt~pnn~L nr. 2~12020e~ ~ ~ ~ M:'t~iar'-229% ~  mar 202ff},rr ~ nrodffrcă al•r: 14 
Legs pentru modifcarea art 14 din Legea or, 165{2018 privind . . 
acordarea bilstetor de valoare . . 
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