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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
(b307/12.05.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr. XXXV/2439/17.05.2022 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr. D577/18.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată şi al art. 46 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect modificarea 

art. 139 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se, potrivit 
Expunerii de motive, „ca atunci când este incidenţă situaţia 

suprapunerii zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează cu 

zilele de repaus săptămânal, zilele libere să se acorde în zilele care 

succedă celor de repaus săptămânaF.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile 

art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţia României, republicată, iar, în 
aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima 

Cameră sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



3. Semnalăm că alte două propuneri legislative (bl/10.01.2022 şi 
b95/01.03.2022), având ca obiect modificarea art. 139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, au fost transmise de Secretarul General al 
Senatului
nr. XXXV/1293/08.03.2022, fiind emise de către Consiliul Legislativ 

avizele favorabile cu observaţii şi propuneri nr. 
respectiv nr. 369/6.04.2022. In prezent, ambele propuneri se află în 

procedură legislativă la Camera Deputaţilor.
A

In vederea evitării dezbaterii în paralel a mai multor proiecte 

care vizează intervenţii legislative asupra aceluiaşi element structural 
al unui act normativ, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestora şi 
adoptarea unui singur act normativ.

A

4. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra bugetului 
de stat, este obligatorie solicitarea unei infomiări din partea Guvernului, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie.

Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin. (1) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 21 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
5. La titlu, pentru corecta reflectare a naturii intervenţiei 

legislative - care este doar de modificare^ nu şi de completare -, 
precum şi pentru o exprimare precisă a obiectului reglementării, 
propunem următoarea redactare:

„Lege pentru modificarea art. 139 alin. (2) din Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii”.
6. La articolul unic, pentru evidenţierea corectă a naturii 

intervenţiei legislative, precum şi pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă, actuala parte introductivă va deveni parte 

dispozitivă şi va avea următoarea redactare:
„Articol unic. - La articolul 139 din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

adresele XXXV/259/18.01.2022 SI
9

CU nr.

123/9.02.2022,

* Potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ,J\fodifîcarea unui act normativ consta în schimbarea expresă a textului unora 
sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare"'. 
Aşadar, potrivit normelor de tehnică legislativă, introducerea în cadrul unui element structural 
existent a unei teze noi prin redarea integrală a respectivului element este modificare, nu 
completare.
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In continuare, se va reda, între ghilimele, textul propus pentru
alin. (2).

Pe cale de consecinţă, textul „La articolul 139, alineatul (2) se 

modifică şi se completează, după cum urmează:” va fi eliminat.
La textul propus pentru art. 139 alin. (2) teza a Il-a, având în 

vedere că expresia „repaus săptămânal” are stabilită accepţiunea la 

art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - .^Repausul săptămânal este de 48 de ore 

consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica'' propunem eliminarea 

sintagmei „de regulă sâmbătă şi duminică”, întrucât este superfluă.
Totodată, semnalăm că norma este neclară prin folosirea 

sintagmei „în zilele care succedă celor de repaus săptămânal”, 
întrucât nu se înţelege dacă zilele libere se acordă imediat după zilele 

de repaus săptămânal sau în oricare alte zile după zilele de repaus
A

săptămânal. In consecinţă, pentru claritatea şi predictibilitatea normei, 
recomandăm ca sintagma menţionată să fîe înlocuită cu sintagma „în 

zilele imediat următoare celor de repaus săptămânal”.
7. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse 

actului normativ de bază, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 
(1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, recomandăm inserarea în final a unui articol distinct, 
respectiv art. II, care să prevadă republicarea Legii nr. 53/2003, în 

următoarea formulare:
„Art. II. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 
2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu 

modilicarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare”.
în consecinţă, articolul unic va fî marcat ca „Art, I”.

Distinct de prevederile prezentei propuneri legislative, formulăm 

următoarele consideraţii care au legătură cu proiectul, referitoare la 

intervenţiile legislative succesive asupra art. 139, ce au condus la 
necorelări între normele în vigoare şi la neclarităţi generatoare de 

dubii în interpretare, de exemplu, alin. (1) ultima liniuţă şi alin. (3) 
ale art. 139.
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a) La alin. (1) ultima liniuţă, deoarece cultele religioase legale, 
altele decât cele creştine, nu au doar 3 sărbători religioase anuale, 
numărul acestora variind de la un cult la altul, apreciem că, pentru 
claritatea şi predictibilitatea normei, precum şi pentru o exprimare în 

acord cu terminologia Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă 

şi regimul general al cultelor, republicată, ar fi necesară reconsiderarea 

şi reformularea textului în următoarea redactare:
câte două zile pentru 3 sărbători religioase anuale, 

declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, 
pentru persoanele care aparţin acestora”.

b) La alin. (3), pentru evitarea unei interpretări eronate şi pentru 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între salariaţii aparţinând 

diferitelor culte religioase, dată fiind şi soluţia legislativă conţinută la 

alin. (3^) al aceluiaşi articol-, apreciem că ar fi necesară reconsiderarea 

şi refonnularea textului astfel:
„(3) Zilele libere prevăzute la alin. (1) ultima liniuţă 

pentru persoanele care aparţin cultelor religioase legale, altele decât 
cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de 
sărbătoare legală stabilite potrivit alin. (1) sau de concediu de odihnă 

anual, iar dacă au beneficiat şi de zilele libere pentru Vinerea 
Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de 
Paşti şi prima şi a doua zi de Rusalii, vor recupera zilele libere 

suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator”.

Bucureşti
Nr. 663/14.06.2022

^ redactată astfel: „Salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima 
zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât 
la dalele stabilite pentru cultul religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult 
creştin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator”.
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EVENIMENTE 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. LXXVIU (78)/2007 - M. Of. nr. 
553/22 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) lit. 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))

iM. Of. nr. 345/18 mai 2011republicare cu 
renumerolare

1

Lege - Codul muncii

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

2'completat prin L. nr. 76/2012 introduce, la J septembrie 20]2. alin. (3) la 
art. 269

IM. Of. nr. 509/24 iul. 20123,modificări prin L. nr. 147/2012
Lege pentru modifîcarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 • Codul muncii

modifică art. J39 alin. (I)

“modificări prin O.U.G.nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr, Legii nr. 134/2010 până ta 1 februarie 201: 
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

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012Simodificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentnj punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de 1 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)

O.U.G. nr. 4/2013
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 
completarea unor acte normative conexe 

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

M. Of. nr. 68/31 ian. 2013® imodificări prin prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

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

7 modificări prin L. nr. 2/2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea Instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

IM. Of. nr. 89/12 feb. 2013 modifică art. 269 alin. (1)

L. nr. 214/2013 IM. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 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

®,modificări prin aprobă cu modificări fi completări O. U.G. 
nr. 4/2013



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

^ modificări prin modifică, la 1 febi’uarie 2014. an. 61 Ut. b), 
introduce Ut. c_J) la art. 52 alin. (J)

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

modifică ari. 251 alin. (4)

L. nr. 12/2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

:M. Of. nr. 52/22 ian. 2015modificări prin modifică an. 56 alin. (1) Iii. c). an. 145 
alin. (2), ari. 146:
iniroduce alin. (5)-(6) la aii. 16, alin. (3) şi 

(4) la ari. 92. alin. (4)‘(6) la aii. 145

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

modifică an. 137 alin. (1)

'3imodificări prin D.C.C.nr. 279/2015
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

M. Of. nr. 431/17 iun. 2015 suspendă penlni 45 zile dispoziţiile an. 52 
alin. (1) Ut. b) teza înlâiflennenul se 
împlineşte la 1 august 2015)după care 
operează prevederile an. 147 din 
Constituţie

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

aii. 52 alin. (1) Ut. b) teza întâi

'Siadmisă excepţie D.C.C. nr. 814/2015 
de neconst. prin

IM. 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

,an. 60 alin. (1) Ut. g)

'^modificări prin D.C.C. nr. 814/2015 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015 suspendă pentni o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia dispoziţiile an. 60 alin. (1) Ut. g) (termenul 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din împlineşte la 5 febmarie 2016) după 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii care operează art. 147 din Constituţie

'^modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

introduce Ut. g) la alin. (1) al an. 51

M. 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

’Sadmisă excepţie D.C.C. nr. 261/2016 
de neconst. prin

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



M. Of. nr. 511/7 iul. 2016’Simodificări prin D.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 penti-u 45 de zile dispoziţiile art. 
52 alin. (]) lit. a) (termenul se împlineşte 
la 22 august 2016) după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

M. Of. nr. 808/13 oct. 2016L. nr. 176/2016
Lege pentru modiHcarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

20 modificări prin modifică art. 139 alin. (1)

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

21 completat prin L. nr. 220/2016 introduce o nouă liniuţă la art. 139 alin. (1)

M. Of. nr. 644/7 aug. 201722 modificări prin O.U.G. nr. 53/2017 modifică art. 16. art. 17 alin. (5), ort. 119, 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii art. 260 alin. (1) Ut. e) şi art. 265 alin. (2); 
nr. 53/2003 - Codul muncii introduce art. 15_1. lit. e_l)-e_3) şi q) la 

art. 260 alin. (1). alin. (}_1), (4) şi (5) la 
art. 260:
abrogă art. 264 alin. (4)

M. Of. nr. 315/10 apr. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 88/2016 
completări prin

23 modificări prin D.C.C. nr. 759/2017 M. Of. nr. 108/5 feb. 2018 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari.
56 alin. (1) lit. c) teza a doua. primaDecizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza ipoieză(tennenul se împlineşte la 21 mar. 
a doua. prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 2018. după care operează pre\>ederile art. 

147 din Constituţie

'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

2“ admisă excepţie D.C.C. nr. 759/2017 
ide neconst. prin

art.56 alin. (1) lit. c) teza a doua. prima 
ipoteză

25;completat prin L nr. 64/2018
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

IM. Of. nr. 226/13 mar. 2018 introduce o nouă liniuţă la art. 139 alin. (1)

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

26imodificări prin L. nr. 88/2018 modifică art. 15_1 lit. a) şi b), art. 16 alin. 
(1) şi (2). art. 119. art. 260 alin. (1) Ut. e) şi 
e_l)~c_3J şi art. 260 alin. (!_}); 
introduce art. 16J. alin. (3) la art. 139 şi 
alin. (4)-(6) la art. 260

M. Of. nr. 491/14 iun. 201827modificări prin L. nr. 127/2018 modifică art. 277 alin. (2); 
Lege pentnj modificarea şi completarea unor acte normative introduce alin. (7) la art. 72 
privind personalul navigant



28admisă excepţie D.C.C. nr. 387/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 constată că dispoziţiile art. 56 alin. (1) Iii.
c) teza întâi sunt constituţionale in măsuraDecizia nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din sintagma condiţii de vârstă
^ f ™ e.Meposim,a,^Je,„eii 

Codul muncii ^ solicita continuarea executării
contractului individual de muncă, in 
condiţii identice cu bărbatul respectiv 
până la împlinirea vârstei de 65 de ani

29 modificări prin M. Of. nr. 963/14 nov. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modifîcarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 
completări prin •

O.U.G.nr. 96/2018 modifică art. 56 alin. (1) Ut. c): 
introduce alin. (S) la ari. 56 şi alin. (!_1) şi 
(] _2) la art. 164

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

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

introduce art. J47 1

31 modificări prin L. nr. 93/2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şl completarea unor acte normative

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 96/2018 şi modifică art. 56 alin. (1) Ut.
c):
introduce alin. (4) la art. 56

32,completat prin L. nr. 153/2019
Lege pentnj completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 introduce alin. (4) la art. 129

33|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 şl a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011

introduce alin. (2_l) şi (3_1) la art. 139

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

modifică art. 260 alin. (1) lit. i)

35 modificări prin L. nr. 151/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

modifică art. 5 alin. (2) - (4). art. 59 Ut. a): 
introduce alin. (5) - (9) la art. 5. Ut. r) la 

art. 260 alin. (1)

36 modificări prin L. nr. 213/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea şl completarea Legii nr. 53/2003 • 
Codul muncii

modifică art. 17 alin. (6) şi (7). art. 242 Ut. 
d), art. 251 alin. (2) şi (4); 
introduce ari. 34_1. art. 231_1, alin. (1_1) 

la ari. 251

U. Of. nr. 1293/24 dec. 202037completat prin L. nr. 298/2020
Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

introduce Ut.J) la art. 52 alin. (1). art. 
53_1. Ut.c_4) la art. 260 alin. (1)



38completat prin O.U.G. nr. 36/2021 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 introduce alin. 0_J)-(I_7) la aii. 16, Ut. o) 
Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice la art. 17 alin. (3) şi alin. (3) la art. 110 
în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021aprobată cu modificări şi L. nr. 208/2021 
completări prin

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

completat prin L. nr. 138/2021
Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 • Codul 
muncii

M. Of. nr. 501/13 mai 2021 introduce alin. (6_1) la art. 34

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

modifica ort. 16 alin. (î_l) • (1_3). (1_6) şi 
(l_7) şi art. 17 alin. (3) Ut. o);

abrogă art. 16 alin. (I_4) şi (1_5)

<2 modificări prin O.U.G. nr. 117/2021 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 modifică art. 15_1 Ut. d), aii. 122 alin. (1). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 260partea introductivă a alin. (1). art. 
nr. 53/2003 - Codul muncii 260 alin. (1) Ui. ej): 

introduce ari. 15_2. Ut. e_5) la art. 260 
alin. (1). Ut. s) la aii. 260 alin. (!)

|M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021 
Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a 
Legii nr. 53/2003 • Codul muncii

«modificări prin L. nr. 269/2021 modifică art. 268 alin. (1) Ut. a)

*** completat prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative

introduce alin. (2J) şi (2_2) la art. 164



<5 modificări prin O.U.G. nr. 142/2021
Ordonanţă de urgenfă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie • IMM 
INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentnj susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 
art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020. 
pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2021 pentnj modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentnj susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19. aprobată prin art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru 
modificarea art. 164 alin. (2_1) şi (2_2) din Legea nr.
53/2003 • Codul muncii

M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021 modifică art. 164 alin. (2_J) şi (2_2)

■M. Of. nr. 500/20 mai 2022^6 modificări prin L. nr. 140/2022 modifică art. 13 alin. (4) şi art. 56 alin. (1) 
Ut. h)Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 

dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 267/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.

'‘^modificări prin IM. Of. nr. 502/23 mai 2022L. nr. 144/2022 modifică art. 34 alin. (3) şi alin. (7); 
introduce alin. (5_1) şi (S_2) la art. 34Lege pentru modificarea şl completarea art. 34 din Legea nr. 

53/2003 • Codul muncii


