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Legii pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.(i) din Legea nr.53/2003 -
Codul muncii,

ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Pre$edintele Romaniei

In conformitate cu prevederile art.151 alin. (2] din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru 

munca, familie §i protecjie sociala, prin adresa nr.L252/2018 a fost sesizata 

de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 5i elaborarii 

raportului asupra Legii pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.(i) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, ca urmare a Cererii de reexaminare formulate 

de Pre^edintele Romaniei.
Legea reglementeaza modificarea lit. i] a alin.(l) al art.260 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile completMe ulterioare, 
urmarindu-se ca nerespectarea dispozifiilor privind munca suplimentara sa fie 

sancfionata cu amenda de la 1500 de lei la 3000 de lei, pentru fiecare persoana 

identificata ca prestand munca suplimentara.
Proiectul de act normativ a fost respins de plenul Senatului in sedinta din 

data de 20 iunie 2018, fiind adoptat la data de 24 iunie 2019 de Camera 

Deputajilor, in calitate de Camera decizionala, si trimis la promulgare.
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In data de 18 octombrie 2019, in temeiul art. 77 alin. [2] din Constitujiie, 
Pre§edintele Romaniei a formulat o Cerere de reexaminare, prin care 

apreciaza ca "Parlamentul ar trebui sa clarifice daca inasprirea sanctiunii pentru 

incalcarea dispozitiilor privind munca suplimentara vizeaza doar situatia 

urmarita de initiator! - cea a prestarii orelor suplimentare dincolo de limita 

legala prevazuta de artll4 din Codul muncii - sau se refera/se aplica si altor 

situatii ce pot reprezenta incalcari ale Codului muncii.” De asemenea, se mai 
solicita reanalizarea legii sub aspectul stabilirii in cazul amenzii 

contraventionale a ”unei valori maxime cumulate”.
Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitaji ^i validari a transmis 

avizul cu nr. 108 - favorabil, fara amendamente, asupra legii in forma trimisa la 

promulgare.
Legea trimisa la promulgare a fost luata in discu^ie in 5edinja din data de 

03 decembrie a.c., iar in urma finalizarii dezbatefilor, membrii comisiei au 

hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenji, respingerea obiecfiilor 

formulate de Pre^edintele Romaniei in Cererea de reexaminare $i 
adoptarea unui raport de admitere asupra Legii in forma trimisa la 

promulgare.
In consecinja, Comisia pentru munca, familie §i protecjie sociala supune 

spre dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportul de admitere a Legii 
pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.(i) din Legea nr.53/2003 - Codul 
munciii in forma trimisa la promuigare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) 

din Constitujia Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.[l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7] pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.
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