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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea si modificarea art.137 

din Codul Muncii  
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa pentru 
completarea si modificarea art.137 din Codul Muncii, trimisa cu adresa nr.62 din 24 martie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul 
Legislativ. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale. 

 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art.137 din Legea nr.53/2003 
privind Codul Muncii, astfel încât toti salariatii, indiferent de domeniul în care lucreaza, sa beneficieze la 
salariu, de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative întrucât ea are ca efect disparitia 
actualului alin.(1) al aceluiasi articol, care se refera la compensarea cu timp liber corespunzator 
a salariatilor din unitatile sanitare, de alimentatie publica sau la locurile de munca în care 
activitatea nu poate fi întrerupta, salariati care au asigurat serviciile respective în timpul 
sarbatorilor legale reglementate la art.134 din Codul Muncii. 

Solutia propusa nu se mai refera doar la respectivele categorii de salariati prevazuti la 
art.135 si 136 din Codul Muncii, ci se refera în general, la toti salariatii, ceea ce nu poate fi 
retinut, deoarece doar respectivele categorii de salariati trebuie sa beneficieze de compensatie 
(cu timp liber sau spor la salariu), restul salariatilor nefiind obligati sa lucreze în zilele de 
sarbatori legale. 

 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 8 aprilie 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 10 voturi pentru si 2 voturi împotriva. 
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