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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi
Codul Munciicompletarea Legii nr.53 din 2003

(b394/07.09.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/4475/14.09.2021 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.DSl 1/15.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată 

şi art.46 aiin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ, republicat,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu norme privind organizarea timpului de 

lucru în domeniul transportului pe căi navigabile interioare, în sensul 
transpunerii prevederilor Directivei 2014/112/UE a Consiliului din 19 

decembrie 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).
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Din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene,
demersul legislativ intră în sfera problematicii Liberei circulaţii a 

lucrătorilor, subsumându-se, sub aspectul legislaţiei UE, normelor 

europene integrate segmentului legislativ - Politică socială, în 

sectorul - Condiţii de muncă/Salarii, venit şi program de lucru, 
prezentând deopotrivă tangenţe şi cu Politica UE în domeniul 
Transporturilor, în sectorul - Transporturi maritime.

In raport de obiectul specific de reglementare, la nivelul 

dreptului derivat al Uniunii Europene, prezintă incidenţă directă 

dispoziţiile Directivei 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 

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), 
prevederi pe care iniţiatorul demersului de faţă îşi propune să le 

transpună, cu caracter integral, la nivelul legislaţiei naţionale, 
conform art.288 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 

(TFUE), îndeplinindu-se astfel angajamentele asumate de România 

prin Tratatul de aderare la UE, aşa cum a fost ratificat prin Legea 

nr. 157/2005.
Precizăm că termenul de transpunere a directivei menţionate a 

expirat la data de 31 decembrie 2016.
Prin conţinutul său, propunerea legislativă se încadrează în 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.p) din Constituţie, iar, în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 

Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Menţionăm că propunerea legislativă nu a fost transmisă 

însoţită de tabelul de corespondenţă cu normele Directivei 

2014/112/UE.
Deşi, potrivit art.II al propunerii legislative, transpunerea 

Directivei 2014/112/UE în cuprinsul prezentei propuneri ar trebui să 

fie integrală, în urma analizării acesteia, constatăm că transpunerea 

este, de fapt, parţială, nefiind preluate, spre exemplu, norme privind 

sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor adoptate în 

temeiul directivei, norme referitoare la concediul anual, la protecţia 

minorilor, la verificarea stării de sănătate sau la protecţia în materie de 

siguranţă şi sănătate.
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3. In ceea ee priveşte Expunerea de motive, semnalăm că 

aceasta nu respectă structura prevăzută Ia art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind 

prezentate principiile de bază, cu evidenţierea elementelor noi, 
impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen 

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

asupra legislaţiei în vigoare şi nici informaţii cu privire la consultările 

derulate în vederea elaborării propunerii sau la activităţile de 

informare publică privind elaborarea acesteia sau la măsurile de 

punere în aplicare necesare.
In plus, precizăm că, potrivit art.2 alin.(l) din directiva propusă 

spre transpunere, „statele membre pot menţine dispoziţiile mai 

favorabile sau introduce dispoziţii mai favorabile decât cele prevăzute 

în prezenta directivă'"; ca urmare, este necesar ca instrumentul de 

prezentare şi motivare să facă referire la acest aspect.
4. Precizăm că Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi eompletările ulterioare cuprinde reglementări 

generale aplicabile în materia raporturilor de muncă.
Semnalăm că, potrivit art.l alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile 

interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
aceasta ,,stabileşte normele specifice aplicabile transportului maritim 

şi pe căile navigabile interioare, modul de organizare a sistemului 

instituţional din acest domeniu şi organismele care fac parte din acest 

sistem, normele specifice privind desfăşurarea în siguranţă a 

navigaţiei, precum şi normele specifice aplicabile navelor, 
personalului acestora şi personalului care efectuează activităţi de 

transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestord\
Referitor la raporturile de muncă ale membrilor echipajelor 

navelor care arborează pavilionul român cu angajatorii lor, art.69 

din acelaşi act normativ prevede că „5^ stabilesc pe baza prevederilor 

legislaţiei naţionale, ale acordurilor şi ale convenţiilor internaţionale 

la care România este parte, precum şi pe baza contractelor colective 

de muncă şi a celor individuale de ambarcare'\
A __

In continuare, art.70 prevede că ..Timpul de lucru şi cel de 

odihnă, precum şi drepturile şi condiţiile de muncă şi viaţă ce trebuie 

asigurate la bordul navelor care arborează pavilionul român se 

stabilesc în conformitate cu legislaţia muncii, cu acordurile şi
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convenţiile internaţionale la care România este parte şi cu prevederile 

contractului colectiv de muncă‘\
Raportat la obiectul propunerii legislative, în conformitate cu 

prevederile art.l5 alin.(l) şi (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „o reglementare 

din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act 

normativ, dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde 

reglementarea generală în materie'\ iar „caracterul special al unei 

reglementări se determină în funcţie de obiectul acesteia, 
circumstanţial la anumite categorii de situaţii, şi de specificul 

soluţiilor legislative pe care le instituie'', apreciem că soluţiile propuse 

nu ar trebui să facă obiectul unor intervenţii legislative asupra Legii 
nr.53/2003 Codului muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ci asupra actului normativ cuprinzând 

dispoziţii cu caracter special, respectiv Ordonanţa Guvernului 
nr.42/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

în acest context, precizăm că va fi necesară revederea şi 
corectarea tuturor trimiterilor din prezenta propunere şi renumerotarea 

în mod corespunzător a normelor propuse.
Recomandăm a fi avute în vedere în special derogările de la 

normele generale, în sensul adăugării unei trimiteri la prevederile 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederi de la care se va deroga prin 

dispoziţiile de transpunere. Pe cale de consecinţă, va fi necesară 

reformularea cel puţin a părţilor de început ale următoarelor norme 

cuprinse în art.I al propunerii; art.112 alin.(L) de la pct.l, art.135 

alin.(3) de la pct.5, art.137 alin.(6) şi (7) de la pct.6 şi art.138 alin.(3) 

de la pct.7, precum şi reformularea tezei a doua a normei propuse la 

pct.4 pentru art.I25 alin.(7).
Cu privire la norma propusă pentru art.I 15 alin.(3), prevăzută la 

art.I pct.2 din propunere, a se vedea observaţia de la pct,5.4.
5. în subsidiar, cu privire la textele actualei propuneri, formulăm 

unele observaţii de redactare şi de tehnică legislativă.
5.1. Deoarece potrivit normelor de tehnică legislativă, în situaţia 

actelor normative care transpun direct norme derivate ale dreptului 
Uniunii Europene în legislaţia internă, dispoziţia privind transpunerea 

se va identifica sub forma unei menţiuni care va cuprinde elementele 

de identificare a actului european preluat, propunerea ar urma să fie
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structurată într-un singur articol. Ca urmare, art.II se va elimina, iar 

art.I va deveni „Articol unic”.
5.2. Pentru respectarea uzanţelor normative, toate părţile 

dispozitive din propunere se vor reda după modelul:
„La articolul ..., după alineatul (...) se introduce un nou 

alineat, alin.(...)/se introduc ... noi alineate, alin.(...) - (...), cu 
următorul cuprins:” ~ —

5.3. La art.I pct.l, la textul preconizat pentru art. 112 alin.(l*), 
pentru rigoare redacţională, enumerările prevăzute la lit.a) - d) vor 

debuta cu literă mică.
La lit.c), întrucât normele de tehnică legislativă nu recomandă 

folosirea parantezelor, este necesar a se renunţa la prezentarea unor 

explicaţii prin utilizarea acestora.
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din cadrul

propunem.
La lit.d), este necesară clarificarea normei sub aspectul expresiei 

perioada de referinţă^ eventual prin includerea unei definiţii sau a 

unei trimiteri la o prevedere care defineşte respectiva expresie.
La textul propus pentru alin.(l^), pentru utilizarea terminologiei 

juridice corecte, sintagma „concediu anual plătit” se va înlocui cu 

sintagma „concediu de odihnă anual plătit”.
Referitor la sintagma „concediu medical”, recomandăm a se 

analiza dacă, pentru precizia redactării, ar fi necesară completarea 

acesteia cu o trimitere la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care, la art.2 

alin.(l), enumeră tipurile de concedii medicale.
De asemenea, pentru o exprimare corectă, recomandăm inserarea 

virgulei după sintagma „concediu medical”.
Totodată, recomandăm revederea sintagmei „sunt neutre”, 

întrucât nu are accepţiune juridică.
în ceea ce priveşte norma prevăzută pentru alin.(l^), pentru o 

exprimare specifică stilului normativ, propunem ca formularea „este 

interzis ca timpul de muncă săptămânal mediu în orice interval de 

patru luni să depăşească 72 ore pe săptămână” să fie redată astfel: 

„timpul de muncă săptămânal mediu în orice interval de 4 luni nu va 

depăşi 72 de ore pe săptămână”.

5



La textul preconizat pentru aliii.(l^) lit.a), pentru rigoarea 

exprimării, locuţiunea conjuncţională „precum şi” se va elimina.
In textul preconizat pentru alin.(l^), se prevede că „prin 

personal navigant se înţelege orice membru al echipajului sau al 
personalului de bord, care îşi desfăşoară activitatea ca personal 
navigant

A

In acest context, semnalăm că definiţia de mai sus, formulată 

pentru expresia personal naviganf\ nu respectă regula 

necircularităţii - regulă potrivit căreia definiţia trebuie să fie de sine 
stătătoare, în sensul că termenul definitor nu trebuie să conţină 

termenul definit sau o variaţie gramaticală a acestuia - fiind necesară 
reconsiderarea si reformularea acesteia.

Potrivit alin.(l) al clauzei 1 din Acordul european privind 

anumite aspecte referitoare Ia organizarea timpului de lucru în 
domeniul transportului pe căi navigabile interioare, prezentul acord se 

aplică lucrătorilor mobili care îşi desfăşoară activitatea ca membri ai 
personalului navigant (membri ai echipajului) sau care au altă 
funcţie (personal de bord) la bordul unui vehicul exploatat în sectorul 
transportului comercial pe căi navigabile interioare pe teritoriul unui 
stat membru. Aşadar, potrivit acordului menţionat, ^personalul 
naviganf^ reprezintă doar membrii echipajului, nu şi personalul 
de bord.

De asemenea, precizăm că, în legislaţia actuală, există deja o 
definiţie a „personalului navigant român”, prevăzută la art.52 alin.(l) 

din Ordonanţa Guvernului nr.42/1997, potrivit căruia personalul 

navigant român este constituit din totalitatea persoanelor, indiferent 
de cetăţenie, care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, 
obţinut ori recunoscut în conformitate cu prevederile legale şi care dă 

dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor.
Prin urmare, în cazul în care va fi preluată observaţia de la pct.4 

în sensul modificării/completării Ordonanţei Guvernului nr.42/1997, 
propunem a se analiza oportunitatea modificării/completării art.52 

alin.(l) din actul normativ menţionat şi, pe cale de consecinţă, 
eliminarea textului propus pentru alin.(l^).

A

In plus, sugerăm a se verifica dacă noţiunea „personal de bord”, 
prevăzută la alin.(l^), şi noţiunea „personal auxiliar”, prevăzută la 
art.54 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, sunt sinonime.
A

In caz contrar, recomandăm inserarea unui articol/alineat distinct care 
să prevadă definiţia expresiei .personal de borct\

6



Având în vedere aspectele mai sus-menţionate cu privire la 

textul propus pentru alin.(l^), pentru asigurarea predictibilităţii 

normei, recomandăm revederea şi clarificarea noţiunii „personal 
navigant”, cu consecinţa reformulării în mod corespunzător a tuturor 

textelor care conţin expresia ^personal naviganf\
Totodată, semnalăm faptul că necesară

modificarea/completarea în mod corespunzător a art.45 'alin.(l) din 

Hotărârea Guvernului nr.245/2003 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul 

naval, potrivit căruia personalul navigant român este constituit din 

totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un 

brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu 

prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii 

la bordul navelor.

este

Ca urmare, sugerăm inserarea în cuprinsul propunerii a unui 
articol prin care să se stabilească un termen în care Guvernul, la 

iniţiativa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, să 

modifice/completeze în mod corespunzător Hotărârea Guvernului 

nr.245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l85 din 25 martie 2003, 
astfel încât dispoziţiile acesteia să se coreleze cu cele din actul 
normativ de nivel superior.

5.4. La artl pct.2, referitor la excepţia prevăzută, având în 

vedere că art.135 alin.(3) cuprinde o dispoziţie expresă aplicabilă 

personalului navigant, apreciem că soluţia propusă ar trebui eliminată, 
iar excepţia de la prevederile art.115 alin.(2) să fie redată în cadrul 
textului propus pentru art.135 alin.(3).

5.5. La art.I pct.3, la textul preconizat pentru art.119 alin.(3), 
pentru o exprimare adecvată în context, propunem înlocuirea 

formulării „într-un jurnal la bordul navei, jurnal ce se păstrează cel 
puţin până la (...)” cu formularea „într-un jurnal ce se păstrează la 

bordul navei cel puţin până la
De asemenea, pentru o exprimare specifică stilului normativ, în 

loc de „stabilită la art.I 12 alin.(H) lit.c)”, se va scrie „prevăzute la 

art.I 12 alin.(l') lit.c)”.
La textul preconizat pentru alin.(4), pentru o exprimare corectă, 

sintagma „cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare” se va 

înlocui cu sintagma „până Ia sfârşitul lunii următoare”.
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La textul preconizat pentru aliii.(5), pentru o exprimare specifică 

stilului normativ, precum şi pentru supleţea normei, recomandăm 

înlocuirea formulării „Jurnalul de evidenţă a orelor de muncă şi de 

repaus va consemna” cu formularea „In jurnalul prevăzut la alin.(3) 

se consemnează”.
La alin.(6), recomandăm reformularea tezei I întrucât redactarea 

este neclară şi lipsită de predictibilitate.
5.6. La art.I pct.4, la textul preconizat pentru art.125 alin.(7) 

teza I, pentru rigoarea exprimării, recomandăm următoarea redactare: 

„Pentru personalul navigant, durata timpului de munca săptămânal 

pe timp de noapte, în ture de 7 ore, este de maximum 42 ore, 
pentru fiecare perioadă de 7 zile.”

5.7. La art.I pct.5, la textul propus pentru art.135 alin.(3), la 

partea introductivă, este necesară menţionarea elementului structural 

de la care se exceptează, respectiv art.I 15 alin.(2) din Codul muncii.
La textul preconizat pentru lit.a), din considerente de ordin 

redacţional, propunem înlocuirea virgulei inserate după substantivul 

„întrerupere” cu semnul grafic şi eliminarea conjuncţiei „şi” din 

finalul textului.
5.8. La art.I pct.6, la textul preconizat pentru art.137 alin.(6), 

sugerăm reanalizarea soluţiei, deoarece textele de la care se 

exceptează fac referire la zile de repaus, şi nu la zile de lucru.
Totodată, pentru o exprimare corectă, recomandăm eliminarea 

substantivului „zile” inserat după numeralul „31”.
La textul propus pentru aliii.(7), menţionăm că acesta nu 

respectă exigenţele de tehnică legislativă privind claritatea normelor 

juridice, putând conduce la dubii în interpretare.
De asemenea, recomandăm eliminarea formulării „următoarele 

prevederi sunt aplicabile pentru compensarea prin ore libere plătite în 

cazul personalului navigant”, întrucât este superfluă.
Totodată, semnalăm că nu sunt respectate prevederile art.49 

alin.(2) şi (3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora o enumerare distinctă, marcată 

cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare şi nici 
alineate noi, iar, dacă ipoteza marcată cu o literă necesită o 

dezvoltare sau o explicare separată, aceasta se va face printr-un 

alineat distinct care să urmeze ultimei enumerări
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In plus, constatăm utilizarea parantezelor, aspect contrar 

normelor de tehnică legislativă; ca urmare, este necesar a se renunţa la 

prezentarea unor explicaţii prin utilizarea acestora.
La textul preconizat pentru lit.a), la primele două ipoteze, 

pentru o redactare corectă, se va elimina conjuncţia „şi” din finalul 
textelor.

La textul preconizat pentru a doua ipoteză prevăzută la lit.a), 
pentru o exprimare specifică stilului normativ, în loc de „indicat la 

lit.b)”, se va scrie „prevăzut la lit.b)”.
Referitor la utilizarea numerelor zecimale în cazul perioadelor de 

repaus, întrucât în Codul muncii acestea sunt exprimate în zile şi ore, 
pentru uniformitate, recomandăm reformularea în acelaşi mod; 
observaţia este valabilă şi pentru norma propusă la alin.(8).

Având în vedere că textul propus pentru lit.c) nu reprezintă o 

ipoteză distinctă a normei prevăzute la alin.(7), ci prezintă legătură 

tematică cu norma propusă pentru lit.b), în acord cu exigenţele de 

tehnică legislativă, este necesar ca textul menţionat să fie încadrat în 

structura lit.b), după renumerotarea în conformitate cu prevederile 

art.49 alin.(2) din Legea nr.24/2000.
Ca urmare, pentru toate aceste considerente, apreciem necesară 

revederea şi reformularea întregului alineat.
Referitor la norma preconizată pentru alin.(8), potrivit căreia 

restul zilelor de repaus sunt acordate conform regulamentului intern 

sau contractului colectiv de muncă după caz, iar acordarea zilelor de 

repaus, precum şi respectarea valorii maxime a timpului de muncă 

mediu săptămânal specificată la art.112 alimf lit.c) trebuie asigurate 

conform contractelor colective sau regulamentului intern^ precizăm 

că textele ce se doresc a fi transpuse, respectiv alin,(2) şi (3) ale 

clauzei 6 din Acordul european privind anumite aspecte referitoare la 

organizarea timpului de lucru în domeniul transportului pe căi 
navigabile interioare, sunt formulate astfel: restul zilelor de repaus 

sunt acordate conform acordului părţilor interesate, iar acordarea 

zilelor de repaus, precum şi respectarea duratei medii de lucru 

săptămânale de 48 de ore specificată la clauza 3 trebuie asigurate 

conform contractelor colective sau acordurilor între partenerii 

sociali sauy în lipsa unor astfel de acorduri, conform legislaţiilor 

naţionale.
9
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Menţionăm că regulamentul intern nu reflectă acordul de voinţă 

al părţilor, ci este întocmit la iniţiativa angajatorului, cu consultarea 

sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.
In consecinţă, pentru asigurarea corectei transpuneri a Directivei 

2014/112/UE, propunem a se păstra doar trimiterea la contractul colectiv 

de muncă sau, în absenţa acestuia, a se indica prevederile legale incidente 

ce ar putea fi vizate de sintagma „legislaţiilor naţionale”.
De asemenea, pentru o exprimare specifică stilului normativ, 

propunem ca exprimarea „valorii maxime a timpului de muncă mediu 

săptămânal specificată la art.112 alin.l* lit.c)” să fie reformulată 

astfel: „duratei timpului de muncă mediu săptămânal prevăzute la 

art.l 12 alin.(l *) lit.c)”.
5.9. La art.l pct.7, la textul propus pentru art.138 alin.(3), 

recomandăm eliminarea formulării „în cazul personalului navigant 

următoarele dispoziţii sunt aplicabile”, întrucât este superfluă.
Din considerente de ordin redacţional, textul propus pentru lit.c) 

va debuta cu literă mică.
De asemenea, pentru precizia normei, recomandăm reformularea 

expresiei „De îndată ce este practic posibil, după restabilirea situaţiei 

normale''
5.10. în ceea ce priveşte menţiunea de transpunere prevăzută 

la art.Il, semnalăm că aceasta nu respectă prevederile art.45 alin.(2) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora, dacă printr-un act normativ se transpune 

doar parţial un act comunitar, menţiunea prevăzută la alin.(l) 

trebuie să specifice în detaliu textele (secţiuni/articole/paragrafei 
după caz) transpuse.

Totodată, observăm că denumirea directivei transpuse nu este 

cea corectă şi, în plus, lipsesc coordonatele publicaţiei oficiale a 

Uniunii Europene, în care s-a asigurat publicarea directivei.
Prin urmare, este necesară corectarea şi completarea menţiunii 

de transpunere.

Bucureşti 

Nr.843/11.10.2021
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ACS^4EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 72/5 feb. 2003L. nr. 53/2003

Lege - Codul muncii
(V. Decizia I.C.C.J. nr. XL/2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 (art. 269 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 
653/22 iul. 2008 (art. 25 şi art. 26): Decizia I.C.C.J. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 (art. 38 şi art. 238); Decizia I.C.C.J. 
nr. 6/2011 -M. Of. nr. 444/24 iun. 2011 (art. 74 alin. (1) Iii. d)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2012-M. Of. nr. 248/12 apr. 2012 (art. 238 
alin. (1). art. 241 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2012-M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 (art. 252 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2013- 
M. Of. nr. 118/1 mar. 2013): Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014-M. Of. nr. 138/24 feb. 2015 (art. 76 lit. b). art. 78))

^Tof.nr. 7^5feb. 2003 
Decret pentru promulgarea Legii - Codul rnuncii -

1 promulgată prin D. nr. 68/2003

2^odificări prin ‘ L. nr. 480/2003 IM. Of. nr. 814/18 nov. 2003
Lege pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

. modifică IU. e) a art. 50.

3[modificări prin__ :L. nr. 541/2003 M. Of. nr. 913/19 dec. 2003 modifică art. 296, ari.298 alin. (3) 
Lege pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

' modifică art. 2 Iii. b). art. 14 alin. (3). ari. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi alin. (2) 
nr. 53/2003 - Codul muncii

aprobată cu modificări şi L. nr. 371/2005 
completări prin

Im. brnr. 576/5 iul. 20054 prm_ _ C^.G. nr. 65/2005 •

partea introductivă, lit. d) şi m), art. 18 
(din. (I) partea inti'oductivă. art. 19. ai1.
21, art. 22, art. 28 Ut. b), art. 31 alin. (4), 
art. 34 alin. (3). art. 40 alin. (1) Ut. b). art. 
40 alin. (2) lit. d). art. 49 alin. (3). ari. 52 
alin. (2). art. 56 Ut. d) şi g), art. 61 Ut. b), 
art. 63 alin. (2) la data stabilirii în 
contractul colectiv de muncă. încheiat la 
nivel naţional sau la nivel de ramură de 
activitate aplicabil, a procedurii de 
evaluare, ari. 64 alin. (2). (3) şi (4). art. 68 
Ut. a), art. 69. an. 70 alin. (1). art. 70 alin. 
(2) partea introductivă, art. 70 alin. (2) lit. 
f). art. 70 alin. (3), ari. 71, art. 72. ari. 74 
alin. (!) lit. c), art.' 81 lit. e), art. 82 alin.
(1). art. 84 alin. (1), ari. 111 alin. (2). ari. 
111 alin. (3). art. 118, ari. 129 alin. (1), ari. 
145 alin. (1) şi (2), ari. 152 alin. (1). 
denumirea hap. 11 al titlului IV, art. 167, 
art. 190, ari. 191 alin. (1) şi (2). art. 193, 
art. 205, art. 207, ari. 213, art. 276 alin. (1) 
Ut. d) şi e);

M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005

introduce alin. (1_1) la ari. 17. alin. (4_1) 
la ari. 17. alin. (1_1) la ari. 18, alin. (4_î) 
la art. 31, alin. (2) la ari. 51, Ut. e) la ari. 
61. alin. (1_1) la art. 62, alin. (3) la ari. 73, 
alin. (4) şi (5) la ari. 80, Ut. d_l) - d_3) la 
art. 81. alin. (2_1) şi (2_2) la art. 111, alin. 
(1_1) la art. 129, Ut. h) - k) la alin. (1) al 
art. 276, ari. 280 1:

abrogă ari. 51 Ut. g). ari. 74 alin. (2). ari. 
103 alin. (3). ari. 140 alin. (4). ari. 168. art. 
171 alin. (1). art. 192, ari. 206, ort. 208 -
212
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iM. Of. nr. 672/27 iul. 2005 
Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Simodificări prin L. nr. 241/2005 • abrogă art. 280

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9. art. 10); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 
868/22 dec. 2008 (art. 9 alin. (1) lit. b) şi c))

6imodificări prin L. nr. 371/2005 :M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 aprobă cu modificări şi completări O. U. C. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 65/2005 şi modifică art. J7 alin. (]), 
65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

alin. (}_}). partea introductivă a alin. (2). 
alin. (2) lit.m) şi alin. (4_I), art. Î8 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. art.l9, 
art.2} alin. (1). art.31 alin. (4_1J. art. 40 
alin. (}) lit. b) şi alin. (2) lit d), aii.52 alin. 
(2). art.56 lit. g), art.61 lit.e). art.63 alin.
(2). 017.64 alin. (2), (3) şi (4), art.69, art.70 
alin. (2) lit.j), 077.7) alin. (3), art.72, art.SQ 
alin. (4) şi (5). art.81 lit. d_J). art.84 albi. 
(1). ai-t.JJI alin. (2) şi alin. (2_J). art.276 
alin. (J) lit. a) - k)

7jmodificări prin O.U.G. nr. 55/2006 [M. Of. nr. 788/18 sep^2006 modifică art.6 alin. (2). art.17 alin. (1),
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art.18 alin.(J) partea introductivă, art.20 
nr. 53/2003 — Codul muncii alin.(J). art.56 lit.a) şi b). art.65, titlul 11, 

cap. V- titlul secfiunii a 5-a. art.68. art.69, 
art.70. art.71, art.84 alin.(2) lit.e), art.86. 
art.lOl, ari.108. art.122 alin.(2), art.123. 
0)7.124 alin.(i). at7.132 alin.(4). 0)7.296, 
0)7.298 alin.(3):

aprobată cu completări prin L. nr. 94/2007 M. Of. nr. 264/19 apr. 2007

introduce alin.(3) la 0)7.6, lit.g) la alin.(l) 
al0)7.18, art.71_l. a77.71_2, lit.c_l) la 
alin. (2) al art.84, alin.(2) la art.85,
0)7.101 _1. alin.(2_l) la 0)7.104, alin.(J_l) 
şi (2_J) la 0)7.122, a)7.129_l după titlul 
cap.ll al titlului 111, ai7.131 _1:

abrogă arl.56 lit.e)

Im: Of.'nr. 264/19 apr. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii

8imodjficări prin L. nr. 94/2007 tnodifică 0)7.74 alin.(l) lit.e). a)7.181

ajmodificări prin L. nr. 237/2007 iM. Of. nr. 497/25 iul. 2007
Lege privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică art.269 alin.(l)

|M. Of, nr. 726/28 oct. 2008 j modifică art. 134 alin. (1)
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii

lOifŢTodi^ri pjin^ _ L. nr. 202/2008

^^imodificări prin ^U.G^nr. 148/2008 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 modifică art. 296, art. 298 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

aprobată prin L. nr. 167/2009 M. Of. nr. 321/14 mai 2009
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12 modificări prin L. nr. 167/2009 M. Of. nr. 321/14 mai 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii

aprobă O.U.G. nr. 148/2008

13 modificări prin L. nr. 331/2009 IM. Of. nr. 779/13 nov. 2009
Lege privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică ari. 276 alin. (1) lit. e)

1-1 modificări prin L. nr. 49/2010 ^ ,IM. Of. nr. 195/29 mar. 20^0 _ ^modifică arL 56partea introduciivă..şi Ut. 
Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 
sociale

d);
introduce alin. (2) la art. 56; 
abroga ari. 61 lit. c)

15 modificări prin L. nr. 40/2011 M. Of. nr. 225/31 mar. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică art. 1 alin. (1). art. 16, ari. 17 
alin. (2) lit. d). art. 17 alin. (4).art. 29 alin. 
(4), art. 31, art. 33. art. 34 alin. (3) şi (5), 
art. 35 alin. (l).art. 36, art. 40 alin. (1) Ut. 
b), art. 44 alin. (1). ort. 52 alin. (1) lit. d), 
ari. 52 alin. (2), ari. 53. art. 56 alin. (1) Ut. 
o), b) şi d). art. 60 alin. (1) Ut. h), art. 60 
alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 71 _1 alin.
(6), art. 72, art. 73 alin. (1), art. 79 alin. (2) 
şi (4), art. 80 alin. (3) - (5). art. 81 lit. b) şi 
e), art. 82 alin. (1). ari. 86 alin. (3), art. 87, 
art. 88, ari. 89. art. 90 alin. (2), art. 93, art.
94 alin. (2) - (4). art. 95 alin. (2), art. 96, 
art. 100, art. 101 _1 alin. (4), art. 107 alin. 
(2). ort. 111, art. 115 alin. (1), art. 119. art. 
122 alin. (2_1). ari. 123, art. 129. art. 140 
alin. (2), art. 143 alin. (5). art. 150 alin.
(2). art. 157, art. 161 alin. (2). art. 194. art. 
195 alin. (1), art. 215, art. 217, art. 222, 
art. 223 alin. (2), art. 224 alin. (1), art. 225 
alin. (1). art. 228, art. 229, art. 230. art. 
235, art. 236 alin. (2), art. 237, art. 248, 
art. 258, art. 268 alin. (2) lit. b), art. 270, 
art. 276 alin. (1) Ui. e), ai1. 294: 
introduce Ut. d_l) la ari. 17 alin. (2). alin. 
(2) ia art. 25, Ut. n) la art. 39 alin. (1), lit. 
g) la art. 39 alin. (2), Ut. j) la art. 40 alin. 
(1). alin. (5) şi (6) la art. 49, Ut. h_l) la art. 
50. Ut. J) la art. 52 alin. (1), alin. (3) la art. 
52. alin. (2_1) la an. 69, alin. (3) la art. 78, 
art. 100_1. alin. (2_2) la art. 122, alin. (2) 
la art. 142, lit. e) la art. 226, art. 256_1, 
alin. (3) la art. 264, lit. e_l) şi l) - o) la art. 
276 alin. (1). art. 279_1. alin. (2) - (6) la 
an. 280_1, alin. (5) ia art. 296:
abrogă art. 27 alin. (3). art. 32 alin. (3), 
an. 35 alin. (3), art. 50 lit. d), art. 52 alin.
(1) Ut. b), an. 60 alin. (1) Ut. g). art. 84. art.
95 alin. (3), art. 98 alin. (3). art. 225 alin.
(2) . art. 231 - 234, art. 238 - 247. art. 264 
alin. (1) Ut. b). art. 290, art. 293. art. 298 
alin. (2) ultima liniuţă
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16 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 345/18 mai 2011
Lege - Codul muncii

i7completat prin IM. Of. nr. 365/30 mai 2012L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

introduce, la I septemhnc 2012, alin. (S) la 
art. 269

i8 modificări prin L. nr. 147/2012
Lege pentru modificarea ari. 139 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003' Codul muncii

M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 modifică art. 139 alin. (])

modificări prin :m. Of. nr. 606/23 aug. 2012O.U.G. nr. 44/2012 prorogă tewienul de intrare m vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. J34/20J0pănă la J februarie 20J3 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

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

2o modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

la data de J februarie 2014, modifică art. 
264, art. 265; 
abrogă art. 261-263

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

:M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
compietarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

2iimodificări prin O.U.G. nr. 4/2013 prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 febivarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

22;modificări prin L. nr. 2/2013 M. Of. nr. 89/12 feb. 2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 13^4/2010 privind Codul de procedură civilă

modifică art. 269 alin. (1)

23;modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 4/2013 
4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U.G.

24imodificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, art. 61 Ut. b): 
introduce Ut. c_l) la ari. 52 alin. (1)

25 modificări prin L. nr. 77/2014 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 251 alin. (4)
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26 modificări prin L.nr. 12/2015 M. Of. nr. 52/22 ian. 2015 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică ari. 56 alin. (I) Ui. c). ari. 145 
afin. (2), ari. J46;
introduce alin. (5)-(6) la art. 16, alin. (3) şi 
(4) la art. 92, alin. (4)-(6) la art. 145

27 modificări prin L. nr. 97/2015 M. Of. nr. 316/8 mai 2015
Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 137 alin. (1)

2eimodificări prin_ _D.C.C. nr. 279/2015 M. Of. nr. 431/17 iun. 2015_
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codui muncii

suspendă pentru 45 zile dispozijiile ari. 52 _ 
alin. (1) lit. b) teza întâiftennenul se 
împlineşte la 1 august 2015)după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

29;admisă excepţie D.C.C. nr. 279/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 431/17 iun. 2015
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi

30 admisă excepţie D.C.C. nr. 814/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 950/22 dec. 2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

ati. 60 alin. (1) Ut. g)

31 modificări prin D.C.C. nr. 814/2015 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

. suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. g) (termenul 
se împlineşte la 5 februarie 2016) după 
care operează art. 147 din Constituţie

32 modificări prin iM. Of. nr. 283h4QpT. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

L. nr. 57/2016 introduce lit. g) la alin. (1) al art. 51

33iadmisă excepţie D.C.C. nr. 261/2016 
de neconst. prin

U. Of. nr. 511/7 iul. 2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 * Codul muncii

art. 52 alin. (1) lit. a)

34modificări prin M. Of. nr. 511/7 iul. 2016D.C.C. nr. 261/2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
52 alin. (1) lit. a) (termenul se împlineşte la 
22 august 2016) după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

35imodificări prin :M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

L. nr. 176/2016 modifică art. 139 alin. (1)

36 completat prin ,M. Of. nr. 931/18 nov. 2016
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

introduce o nouă liniuţă la art. 139 alin. (1)L. nr. 220/2016
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37 modificări prin O.U.G. nr. 53/2017 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 modifică art. 16. art. 17 alin. (5). ari. 119. 
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii ari. 260 a/in. (!) Ut. e) şi art. 265 alin. (2);

introduce art. I5_J, Ut. e_I)-e_3) şi q) la 
art. 260 alin. (1), alin. (I(d) şi (5) la 
ari. 260:
abrogă art. 264 alin. (4)

nr. 53/2003- Codul muncii
aprobată cu modificări şi L. nr. 88/2018 

completări prin
M. Of. nr. 315/10 apr. 2018

38admisă excepţie D.C.C. nr. 759/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 108/5 feb. 2018
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

arl.56 alin. (I) lit. c) teia a doua. prima 
ipoteză

39 modificări prin D.C.C. nr. 759/2017 IM. Of. nr. 108/5 feb. 2018
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

su.spendă pentru 45 de zile dhpoziţiUe art. 
56 alin. (J) lit. c) teza a doua. prima 
ipoteză( termenul se împlineşte la 21 mar. 
2018. după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie

«o completat prin L. nr. 64/2018 :M. Of. nr. 226/13 mar. 2018
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

introduce o nouă liniufă la an. 139 alin. (1)

‘‘1 modificări prin L. nr. 88/2018 !M. Of. nr. 315/10 apr. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 15_l lit. a) şi h), art. 16 alin. 
(!) şi (2), art. 119, art. 260 alin. (!) Ut. e) şi 
e_l)-e_3) şi art. 260 alin. (l_}): 
introduce art. 16_1, alin. (3) la art. 139 şi 
alin. (4)-(6) la art. 260

«imodificări prin M. Of. nr. 491/14 iun. 2018L. nr. 127/2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant

modifică art. 277 alin. (2): 
introduce alin. (1) la art. 72

« admisă excepţie D.C.C. nr. 387/2018 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 642/24 iul. 2018 constată că dispoziţiile an. 56 alin. (1) lit.
c) teza întâi sunt constituţionale în măsuraDecizia nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. {1} teza întâi din ^are sintagma „ condiţii de vârstă 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi 
ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

Standard” nu exclude posibilitatea femeii 
de a solicita continuarea executării
contractului individual de muncă, în 
condiţii identice cu bărbatul, respectiv 
până la împlinirea vârstei de 65 de ani

«modificări prin O.U.G. nr. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 
completări prin

modifică art. 56 alin. (l) lit. c); 
introduce alin. (3) la art. 56 şi alin. (1_1) şi 
(IJ) la an. 164

« completat prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

introduce aii. 147 1
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modificări prin • L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. w. 96/20IS şi modifică ari. 56 alin. (1) Ut. 
96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

c):
introduce alin. (4) h art. 56

47 completat prin L. nr. 153/2019 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul mundi

introduce alin. (4) ta art. 139

48 completat prin --L. nr. 37/2020 -M. Of. nr. 280/3 apr. 2020
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 • 
Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011

-introduce alin. (2^J) şi (3_]) la ari. 139 —

49 modificări prin L. nr. 85/2020 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020
Lege pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică ari. 260 alin. (J) Ut. i)

50,modificări prin L. nr. 151/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul mundi

modifică art. 5 alin. (2) - (4). art. 59 lit. a): 
inti-oduce alin. (5) - (9) la art. 5, Ut. r) la 

ari. 260 alin. (J)

51 modificări prin L. nr. 213/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003- 
Codul mundi

modifică ari. 17 aUn. (6) şi (7). art. 242 Ut. 
d), art. 251 alin. (2) şi (4); 
introduce art. 34_1. art. 23}_I. alin. (1_1) 

la art. 251

52 completat prin L. nr. 298/2020 
Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

iM. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 introduce Ut.J) la art. 52 alin. (J). art. 
53_1. Ut.ejf) la art. 260 alin. (1)

53icompletat prin O.U.G. nr. 36/2021 iM. Of. nr. 474/6 mai 2021
Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice 
în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 208/2021 
completări prin

introduce alin. (1_1)-(1_7) la art. 16. Ut. o) 
la art. 17 alin. (3) şi alin. (3) la art. 110

M.Of. nr. 720/22 iul. 2021

54imodificări prin O.U.G. nr. 37/2021 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 modifică ari. 17 alin. (4), ari. 119 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi art. 241; 
nr. 53/2003 - Codul muncii introduce alin. (4_1) la ari. 17

55;completat prin L.nr. 138/2021 IM. Of. nr. 501/13 mai 2021
Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 • Codul 
muncii

introduce alin. (6_1) la ari. 34

ss modificări prin L. nr. 208/2021 M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 modifică art. 16 alin. (1__1) - (l_3), (1_6) şi 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (!_7) şi art. 17 alin. (3) Ut. o);
36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau introduce alin. (1 8) la art 16' 
semnăturii electronice calificate. însoţite de marca temporală “
electronică sau marca temporală electronică calificată şi 
sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor 
de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

abrogă art. 16 alin. (1_4) şi (1_5)
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