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IEŞI
PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b331/25.05.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire Ia avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii (0331/25.05.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.06.2022, 

desfăşurată ordine, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarele observaţii:

• se impune eliminarea limitărilor cu privire la activităţile unde se pot aplica aceste

măsuri de protecţie, fiind necesar ca acestea să poată fi utilizate de orice angajator, 

indiferent de domeniul de activitate;

• este necesară eliminarea din propunerea legislativă a prevederilor cu privire la alţi

profesionişti, membri cooperatori, sportivi, persoane care obţin venituri din drepturi 

de autor. Aceste categorii de persoane sunt reglementate de legi speciale şi, de regulă, 

desfăşoară activităţi independente care nu fac obiectul Codului muncii.
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> reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, prelungirea, până la 31 decembrie 

2022, a aplicării măsurii de sprijin financiar pentru reducerea timpului de muncă 

(Programul Kurzarbeit) destinată atât angajatorilor, precum şi altor entităţi economice 

care se confruntă cu diminuarea producţiei ca urmare a crizei economice de la nivel 

internaţional, generată de creşterea inflaţiei şi de scăderea puterii de cumpărare, dar şi 

în contextul conflictului armat din Ucraina;

• este necesar ca propunerea legislativă să stabilească o perioadă limitată de aplicare, 

astfel încât necesitatea unor astfel de măsuri sa fie stabilite de legislativ, şi nu de 

executiv;

• raportat la Programul Kurzarbeit, este necesar ca atunci când se preia un model de 

bună practică să se preia şi principiile pe care acesta se bazează. Intre principiile 

modelului german sunt:

- o reglementare pe termen lung a unui astfel de model ar trebui să se bazeze pe 

existenţa unui fond special de finanţare a Kurzarbeit-ului, administrat pe baze 

bipartite şi susţinut din contribuţia angajatorilor, şi nu din bugetul de stat; 

sustenabilitatea pe termen lung a unui astfel de model trebuie sa aibă la bază 

principiul contributivităţii, categoriile de lucrători de la pct.3 neîncadrându-se ab
A

intitio în sfera acestui principiu. In cazul în care lucrătorii independenţi sau alte 

categorii similare ar dori sa fie incluşi într-un astfel de sistem, trebuie sa aibă 

reglementat anterior un mecanism de contributivitate;

acordul dintre angajator şi lucrător pentru implementarea muncii reduse (chiar dacă 

acordul poate fî dat din partea lucrătorilor în mod colectiv prin organizaţiile sindicale 

îndreptăţite să negocieze colectiv, folosindu-se instrumentele dialogului social 
bipartit);

• un alt principiu este acela al primordialităţii protejării lucrătorului, astfel ca 

indemnizaţia ce i se cuvine lucrătorului din Kurzarbeit ar trebui sa fie plătită la data 

plaţii salariului, urmând ca angajatorul sa o recupereze ulterior din fondurile dedicate. 

Lucrătorul care rămâne la angajator în perioada de Kurzarbeit are ca principală sursă 

de venit salariul, iar plata sa cu întârziere după recuperarea sumelor din fondul de 

finanţare reprezintă pentru el o vulnerabilitate majoră;

- stabilirea stării excepţionale care determină posibilitatea accesării de fonduri pentru 

Kurzarbeit să fie atributul autorităţii finanţatoare sau a Guvernului - în cazul în care 

este vorba de bugetul public, stabilirea stării excepţionale - de urgenţă/ alertă etc. - se 

poate face doar prin hotărâre de guvern;
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hotărârea prin care se stabileşte starea excepţională să prevadă în mod clar durata în 

timp, aria geografică şi/sau sectorul pentru care se aplică, astfel încât instituirea unui 

astfel de mecanism sa fie perfect justificată şi să se evite pe cât posibil orice abuz de 

utilizare a fondurilor dedicate, cu atât mai mult a bugetului public;

- justificarea încadrării angajatorului în Kurzarbeit sa fie temeinică şi să aibă la bază 

criterii economice obiective, în afara controlului angajatorului, determinate de decizii 

externe;

- angajatorul trebuie să fi făcut în prealabil toate eforturile pentru găsirea unor alte 

soluţii alternative legale;

- măsura să afecteze substanţial personalul angajatorului (trebuie stabilit în mod concret 

impactul - spre exemplu, cei puţin 1/3 din salariaţi afectaţi de măsură);

• propunerea legislativă nu preia nici măcar drepturile minimale asigurate lucrătorilor 

afectaţi de Kurzarbeit de actuala reglementare legislativă (Ordonnaţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 132/2020), fiind redactată în mod minimalist, fără sa acopere instituţii 

importante;

• se impune ca dezbaterea pe o asemenea propunere sa fie mai largă, în aşa fel încât 

normele adoptate să garanteze principiile mai sus enunţate.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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