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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială 

Nr. XXVII/'g/' y. oj' 2-02/ 
RAPORT 

asupra 

Propunerii legislative pentru completarea art. 164 din Legea nr153/2003 -

Codul muncii 

(L50/2021) 

Tn  conformitate Cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 
socială, prin adresa nr. L50/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative 
pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul munch, iniţiată de Rujan 
Ion-Cristinel - senator PSD; Budăi Marius-Constantin - deputat PSD; Manta Claudiu - 
deputat PSD; Simon Gheorghe - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin - deputat PSD; 
Weber Mihai - deputat PSD. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu un nou alineat, aim . (21), prin care se doreşte creşterea în 
tranşe anuale egale a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând 
Cu data de 1 ianuarie 2021, astfel încât până la data de 31 decembrie 2024, acesta să 
reprezinte 60% din salariul minim brut pe economie. 

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 72/26.02.2021. 
Consiliul Economic şj Social a transmis avizul cu nr. 1811/03.03.2021. 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 

pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi au transmis avize 
negative. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege, au participat, în conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale. ~ 

În urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 24 martie a.c., membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de votur% întocmirea unui raport de respingere, 
având în vedere atât avizele negative transmise de instituţiile abilitate, dar şi 
necesitatea unei abordări prudente în contextul crizei epidemiologice, precum şi 
implementarea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim brut pe ţară 
care să încurajeze şj dialogul social tripartit. , 
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Tn consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii 
legislative. . ~ 

Tn  raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile 
art.76 alin.í 1) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 
pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Stefan PĂLĂRIE 

, 
Secretar, 

Senator Sorin VLASIN 
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