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 Din păcate, la peste 2 ani de la publicarea legii procedura de sistare nu a fost încă 

adoptată, ceea ce duce la imposibilitatea aplicării prevederilor legale. 

 Având în vedere aceste aspecte vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În ce stadiu se află ordinul privind procedura de sistare prevăzută la art.260 alin.(4) din Codul 

Muncii? 

2. În cât timp estimați că va fi publicat ordinul în cauză? 

 

 Vă mulţumesc! 

 

Deputat Lucian-Eduard Simion 

  TULCEA 

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Data: 07.09.2020 




