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Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii 

și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă,  trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie și Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

spre dezbatere, în fond, în procedură obișnuită, cu adresa 

nr.PLx.325/2021 din 1 septembrie 2021.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 31 mai 2022 
Nr.4c-10/311 

 
 

 
RAPORT  PRELIMINAR 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.53/2003 – Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a 
securității și sănătății în muncă 

 
 

 
În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru sănătate şi familie și Comisia pentru muncă și protecție 

socială, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură obișnuită, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 

– Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, 
trimis cu adresa nr.PLx.325/2021 din 1 septembrie 2021. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

și completarea  Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul acordării posibilității 
părților de a utiliza semnătura electronică la încheierea contractului 

individual de muncă/actului adițional la contract și a altor documente 
emise în executarea acestuia, precum și modificarea și completarea 

Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările 
ulterioare, în sensul eliminării accidentelor de traseu din categoria 

accidentelor de muncă. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar,  Comisia a avut în 
vedere: 

  - avizul negativ al Consiliului Economic și Social 
(nr.3443/21.04.2021); 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ 
(nr.276/5.05.2021); 

- avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor (nr.4c-19/110/8.09.2021); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte 

și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/637/16.09.2021); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse 

pentru femei și bărbați (nr.319/15.09.2021); 
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- avizul negativ  al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități (nr.4c-13/652/7.10.2021); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 
(nr.9108/4.10.2021). 

 
Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 

data de 31 mai 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații 

conform listei de prezență. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Aurel 

George Mohan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  

proiectul de lege  în şedinţa din 30 iunie 2021, în condițiile articolului 
75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

 

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 raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face 

parte din categoria legilor organice.  
 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru sănătate şi familie, au hotărât,  cu unanimitate de 

voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a 

securității și sănătății în muncă, întrucât aspectele propuse în proiectul 
de lege au fost reglementate prin Legea nr.208 din 21 iulie 2021 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2021 
privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii 

electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau 

marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al 
angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.720 din 22 iulie 2021. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 

 

 
 

 
Întocmit, 

Livia Spînu, consilier parlamentar 


