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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 11 martie 2015 

Nr. 4c-7/65  
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  

nr. Plx 33/2015 din 9 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.597/21.05.2014) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1116/8.05.2014) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/115/19.02.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/68/11.02.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/264/18.02.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1415/17.07.2014). 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

prevederilor alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin inserarea unei 

noi teze care stabileşte ca durata maximă legală a timpului de muncă, în 

cazul salariaţilor care deţin mai multe contracte individuale de muncă, să 

nu poată depăşi, de regulă, 12 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (o 

abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât sediul materiei 

privind durata maximă legală a timpului de muncă se regăseşte în  

art.114, 115 şi 121 din Codul muncii, iar prin adoptarea iniţiativei 

legislative s-ar încălca normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea 

nr.24/2000. 

Totodată, s-a reţinut în susţinerea soluţiei aprobate, că Directiva 

2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 

2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru nu conţine 

dispoziţii exprese care să indice faptul că durata maximă a timpului de 
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muncă şi a perioadelor de repaus stabilite în textul acesteia au caracter de 

limite absolute, în sensul că, orele de muncă în situaţia cumulului de 

contracte, se însumează în vederea respectării limitelor impuse de actul 

comunitar.

Legislaţia naţională nu conţine prevederi exprese cu privire la modul 

de calcul al timpului de muncă în situaţia în care un salariat deţine mai 

mult de un contract de muncă, în sensul însumării perioadelor de muncă 

lucrate pe fiecare dintre contracte, cum, de altfel, nici Directiva 

2003/88/CE nu conţine nicio prevedere expresă cu privire la modul de 

calcul al timpului de muncă pentru un lucrător care are mai multe 

contracte simultan.

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Daniel Iane 

        
 
 
 
 
 
             
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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