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Muncii, republicată 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, trimis cu adresa nr. PL-x 210 din 29 mai 2012, înregistrat cu nr.31/434 
din 31 mai 2012. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 
75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, în sensul introducerii obligativităţii cunoaşterii limbii române de către 
salariaţii din domeniul public. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 iunie 2012. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.456 din 14 martie 2012, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri 
al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.1418 din 29 decembrie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege întrucât cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit, 
este condiţie generală prealabilă obligatorie pe care salariatul trebuie să o îndeplinească pentru a 
participa la concurs sau examen în vederea încadrării la o autoritate sau instituţie publică. Dacă o 
persoană nu îndeplineşte această condiţie nu poate accede la o funcţie publică. Utilizarea limbii 
române în raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale este reglementată de 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice.  

 
                             VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                                 Florin Iordache                                   Gabriel Andronache 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu         
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