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Nr. XXVU/229/2021
RAPORT

la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul

Muncii
(L449/2021)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L449/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii, iniţiată de Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL.

Proiectul de act normativ are ca obiect completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu norme privind organizarea timpului 
de lucru în domeniul transportului pe căi navigabile interioare, în vederea transpunerii 
prevederilor Directivei 2014/112/UE a Consiliului din 19 noiembrie 2014 de punere în 
aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în 
transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de "European Barge Union" (Uniunea 
Europeană a Navigaţiei Interioare) (EBU), "European Skippers Organisation" (Uniunea 
Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din 
Transporturi (ETF).

Consiliul Legislativa transmis avizul favorabil, cu nr.843/11.10.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz nefavorabil, cu nr. 6739/21.09.2021.
Comisia pentru afaceri europene a transmis un aviz negativ, iar Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi au transmis avize favorabile.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au 
participat reprezentanţi ai Guvernului României.

Propunerea legislativă a fost dezbătută pe parcursul mai multor şedinţe, iar în şedinţa 
din data de 23 noiembrie a.c., Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu 
majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea unui raport de respingere, având în 
vedere că instituirea unui regim derogatoriu de la normele generale de muncă prevăzute de 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face 
prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile 
navigabile interioare.

în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constituţia României, republicată.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7] pct. 2 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul 
este primă Cameră sesizată.

Secretar,Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIE Senator Sorin VLAŞIN
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