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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alineatului 1 al articolului 
101 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.75 din 5 februarie 2003 
 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea 
legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 101 din Legea nr.53/2003, Codul 
muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 5 februarie 2003, trimisă 
cu adresa nr. P.L.-X 194 din 14 aprilie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.101 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, astfel încât, în cadrul asociaţiilor de proprietari, să fie posibilă 
exercitarea unor funcţii pe bază de convenţii civile. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative din următoarele motive: 

a) Reglementările privind convenţiile civile din Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, la care fac trimitere iniţiatorii, au fost 
abrogate expres de art.IV al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2003 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art.II şi III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2000. 

b) Problema ce se doreşte a fi rezolvată prin această iniţiativă legislativă a fost 
reglementată în art.5 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.400/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede posibilitatea angajării 
administratorului pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii. Convenţiile civile de 
prestări de servicii sunt supuse dispoziţiilor Codului civil, iar nu celor din Codul muncii. 
Având în vedere considerentele de mai sus, apare ca inoportună şi superfluă propunerea 

de modificare a dispoziţiilor Codului muncii. 
 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

art.73 alin.(3) din Constituţie, şi a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 aprilie 2004.  
 
3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
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4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 20 aprilie 2004, Comisia a propus 
respingerea propunerii legislative cu 14 voturi pentru şi o abţinere. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 
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