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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 iunie 2020 

Nr. 4c-9/972 
 

  
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, trimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, cu 

adresa nr. Plx 718/2018 din 21 noiembrie 2018, pentru dezbatere şi 

examinare în fond. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 iunie 2020 

Nr. 4c-9/972 
  

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 718/2018 din 21 noiembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.53/2003, 
urmărindu-se definirea mai precisă a conceptului de discriminare în domeniul relaţiilor de muncă. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 19 noiembrie 2018. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.637/27.06.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3414/19.06.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-

6/645/28.11.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/113/26.03.2019) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.2549/15.04.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 23 iunie 2020  a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Tudor Polak, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente, astfel încât să fie respectate normele de tehnică 

legislativă referitoare la paralelismul legislativ. Deşi mare parte din definiţii se regăsesc şi în Ordonanţa Guvernului 

nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările 

ulterioare, care este reglementarea-cadru în materia nediscriminării şi a egalităţii de tratament, preluarea unor 
elemente şi detalierea lor în Codul muncii sunt necesare având în vedere diversitatea formelor de discriminare cu 
care se confruntă piaţa muncii, accentuându-se astfel forţa juridică de care este nevoie pentru a sancţiona 
eventuale derapaje de la aplicarea legii. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 

 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

1.   
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 

privind Codul muncii 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 

- Codul muncii 
 

 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.   
Articol unic. - Legea 
nr.53/2003 privind Codul 
muncii, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
 
 
 

 
Articol unic. - Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.345 din 18 
mai 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

 
Corectarea unei erori 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

3.  
Art. 5 alin.(2) 
 
 
(2) Orice discriminare directă 
sau indirectă faţă de un 
salariat, bazată pe criterii de 
sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, 
culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, 
handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate 
sindicală, este interzisă. 
 

 
1. Alineatul (2) al art. 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 5, (2): Orice discriminare 
directă sau indirectă faţă de 
un salariat, discriminare 
prin asociere, hărţuire sau 
faptă de victimizare, bazată 
pe criteriul de rasă, 
cetăţenie, etnie, culoare, 
limbă, religie, origine socială, 
trăsături genetice, sex, 
identitate de gen, orientare 
sexuală, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică 
necontagioasă, infectare 
HIV, opţiune politică, situaţie 
sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate 
sindicală, apartenenţă la o 
categorie defavorizată, 
precum şi orice alt criteriu 
similar, este interzisă. 
 
 
 
 
 
 

 
1. La articolul 5, alineatele 
(2) – (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) Orice discriminare directă 
sau indirectă faţă de un 
salariat, discriminare prin 
asociere, hărţuire sau faptă de 
victimizare, bazată pe criteriul 
de rasă, cetăţenie, etnie, 
culoare, limbă, religie, origine 
socială, trăsături genetice, 
sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare cu 
HIV, opţiune politică, situaţie 
sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate 
sindicală, apartenenţă la o 
categorie defavorizată, este 
interzisă. 
  
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
Expresia „identitate de gen” 
nu este definită nici în Codul 
muncii si nici în Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000, iar 
din punct de vedere semantic 
este incorectă, neînţelegându-
se cum s-ar putea realiza 
discriminarea pe criteriul de 
identitate de gen, motiv 
pentru care s-a propus 
eliminarea. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

4.  
Art.5 alin.(3) 
 
 
(3) Constituie discriminare 
directă actele şi faptele de 
excludere, deosebire, 
restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre criteriile 
prevăzute la alin. (2), care au 
ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori 
înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 
 

 
2. Alineatul (3) al art. 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 5, (3): În sensul 
prezentei legi, constituie 
discriminare directă orice 
deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre criteriile 
prevăzute la alin. (2), care au 
ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori 
înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 
 

 
Partea introductivă se elimină. 
 
 
(3) Constituie discriminare 
directă orice act sau faptă 
de deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre criteriile 
prevăzute la alin.(2), care au 
ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori 
înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 

 
 
 
 
Claritatea normei. 
Din formularea propusă 
lipseşte expresia „actele şi 
faptele de”, existentă în textul 
de lege lata şi necesară, de 
altfel, deoarece discriminarea 
trebuie să se concretizeze, din 
punct de vedere juridic, într-
un act sau fapt constând în 
restricţia, deosebirea, 
excluderea sau preferinţa 
manifestate faţă de o 
persoană. 
 
 
 

5.  
Art.5 alin.(4) 
 
 
(4) Constituie discriminare 
indirectă actele şi faptele 
întemeiate în mod aparent pe 
alte criterii decât cele 
prevăzute la alin. (2), dar 

 
3. Alineatul (4) al art. 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.5, (4): În sensul prezentei 
legi, constituie discriminare 
indirectă orice prevedere, 
acţiune, criteriu sau 
practică aparent neutră care 

 
Partea introductivă se elimină. 
 
 
(4) Constituie discriminare 
indirectă orice prevedere, 
acţiune, criteriu sau practică 
aparent neutră care are ca 
efect dezavantajarea unei 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

care produc efectele unei 
discriminări directe. 

are drept efect 
dezavantajarea unei persoane 
faţă de o altă persoană în 
baza unuia dintre criteriile 
stipulate în art.5, alin. (2), 
în afară de cazul în care 
acea prevedere, acţiune, 
criteriu sau practică se 
justifică în mod obiectiv, 
printr-un scop legitim şi 
dacă mijloacele de 
atingere a acelui scop sunt 
proporţionale, adecvate şi 
necesare. 
 

persoane faţă de o altă 
persoană în baza unuia dintre 
criteriile prevăzute la 
alin.(2), în afară de cazul în 
care acea prevedere, acţiune, 
criteriu sau practică se 
justifică în mod obiectiv, 
printr-un scop legitim şi dacă 
mijloacele de atingere a acelui 
scop sunt proporţionale, 
adecvate şi necesare.” 
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

6.  
__ 

 
4. După alineatul (4) al art. 
5 se adaugă alineatele (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), 
(11) şi (12) cu următorul 
cuprins: 
Art. 5, (5): În sensul 
prezentei legi, hărţuirea este 
comportamentul nedorit în 
baza unuia dintre criteriile 
prevăzute la art.5, alin. (2) 
care are ca scop sau ca efect 
lezarea demnităţii unei 
persoane şi duce la crearea 
unui mediu intimidant, ostil, 

 
2. La articolul 5, după 
alineatul (4) se introduc 
cinci alineate noi, 
alineatele (5) - (9), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Hărţuirea constă în 
orice tip de comportament 
care are la bază unul dintre 
criteriile prevăzute la alin. (2) 
care are ca scop sau ca efect 
lezarea demnităţii unei 
persoane şi duce la crearea 
unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau 

 
 
 
 
Claritatea normei. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

degradant, umilitor sau 
ofensator. 
 
Art.5, (6): În sensul 
prezentei legi, discriminarea 
prin asociere constă din orice 
faptă de discriminare 
săvârşită împotriva unei 
persoane care, deşi nu face 
parte dintr-o categorie de 
persoane identificată potrivit 
criteriilor stipulate de art. 5, 
alin. (2), este asociată sau 
prezumată a fi asociată cu 
una sau mai multe persoane 
aparţinând unei astfel de 
categorii de persoane. 
 
Art. 5, (7): În sensul 
prezentei legi, constituie 
victimizare orice tratament 
advers, venit ca reacţie la o 
plângere sau acţiune cu 
privire la încălcarea 
principiului tratamentului egal 
şi al nediscriminării. 
Art.5, (8): În sensul 
prezentei legi, orice 
comportament constând în a 
ordona în scris sau verbal 

ofensator. 
 
 
(6) Discriminarea prin 
asociere constă din orice act 
sau faptă de discriminare 
săvârşită împotriva unei 
persoane care, deşi nu face 
parte dintr-o categorie de 
persoane identificată potrivit 
criteriilor prevăzute la alin. 
(2), este asociată sau 
prezumată a fi asociată cu 
una sau mai multe persoane 
aparţinând unei astfel de 
categorii de persoane. 
 
 
(7) Constituie victimizare 
orice tratament advers, venit 
ca reacţie la o plângere sau 
acţiune în justiţie cu privire 
la încălcarea principiului 
tratamentului egal şi al 
nediscriminării. 
(8) Orice comportament care 
constă în a dispune, scris 
sau verbal, unei persoane să 
să utilizeze o formă de 
discriminare, care are la 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

unei persoane să practice o 
discriminare împotriva uneia 
sau mai multor persoane 
pentru unul din motivele 
prevăzute în art. 5, alin.(2) 
este considerat discriminare. 
 
Art. 5, (9): În sensul 
prezentei legi, constituie 
discriminare şi se 
sancţionează eşecul 
asigurării adaptării 
rezonabile constând in 
modificările şi ajustările 
necesare şi adecvate care 
nu impun un efort 
disproporţionat sau 
nejustificat atunci când 
este necesar într-un caz 
particular, pentru a 
permite persoanelor cu 
dizabilităţi să îşi exercite, 
în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi, dreptul la muncă. 
 
Art. 5, (10): În sensul 
prezentei legi violenţa 
psihologică - bullying-ul 
este acţiunea sau seria de 
acţiuni fizice, verbale, 

bază unul din criteriile 
prevăzute la alin.(2) 
împotriva uneia sau mai 
multor persoane este 
considerat discriminare. 
 
 
Alin.(9) se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(10) se elimină 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

relaţionale şi/sau 
cibernetice, într-un context 
social dificil de evitat, 
săvârşite cu intenţie, în 
mod constant şi repetat, 
care implică un 
dezechilibru de putere, 
care au drept consecinţă 
atingerea demnităţii ori 
crearea unei atmosfere de 
intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau 
ofensatoare, îndreptate 
împotriva unei persoane 
sau grup de persoane; şi 
vizează aspecte de 
discriminare şi excludere 
socială, care pot fi legate 
de apartenenţa la o 
anumită rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o 
categorie defavorizată ori 
de convingerile, sexul sau 
orientarea sexuală, 
caracteristicile personale 
etc.  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

 
Art. 5, (11): O deosebire, 
excludere, restricţie sau 
preferinţă în privinţa unui 
anumit loc de muncă nu 
constituie discriminare în 
cazul în care, prin natura 
specifică a activităţii în cauză 
sau a condiţiilor în care 
această activitate este 
realizată, există anumite 
cerinţe profesionale esenţiale 
şi determinante, cu condiţia 
ca scopul să fie legitim şi 
cerinţele proporţionale. 
 
Art. 5, (12): Angajatorul 
este obligat să includă în 
regulamentele de ordine 
interioară şi să amplaseze 
în locuri accesibile pentru 
toţi salariaţii prevederile 
legale care garantează 
respectarea egalităţii de 
şanse şi de tratament, a 
principiului egalităţii şi 
nediscriminării la locul de 
muncă. 
 
 

 
(9) Nu constituie discriminare 
excluderea, deosebirea, 
restricţia sau preferinţa în 
privinţa unui anumit loc de 
muncă în cazul în care, prin 
natura specifică a activităţii în 
cauză sau a condiţiilor în care 
activitatea respectivă este 
realizată, există anumite 
cerinţe profesionale esenţiale 
şi determinante, cu condiţia 
ca scopul să fie legitim şi 
cerinţele proporţionale.” 
 
 
Alin.(12) se elimină 
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 

 
 
 
Claritatea normei. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

7.  
 
 
Art. 59 - Este interzisă 
concedierea salariaţilor: 
a) pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă 
naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, 
situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală; 
 
 
 
 
 
 
b) pentru exercitarea, în 
condiţiile legii, a dreptului la 
grevă şi a drepturilor 
sindicale. 

 
5. Articolul 59 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.59: Este interzisă 
concedierea salariaţilor: 
a) pe criterii rasă, cetăţenie, 
etnie, culoare, limbă, religie, 
origine socială, trăsături 
genetice, sex, identitate de 
gen, orientare sexuală, 
vârstă, dizabilitate, boală 
cronică necontagioasă, 
infectare HIV, opţiune 
politică, situaţie sau 
responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate 
sindicală, apartenenţă la o 
categorie defavorizată, 
precum şi orice alt criteriu; 
 
b) pentru exercitarea, în 
condiţiile legii, a dreptului la 
grevă şi a drepturilor 
sindicale. 
 
 

 
3. La articolul 59, litera a) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„a) pe criterii de rasă, 
cetăţenie, etnie, culoare, 
limbă, religie, origine socială, 
trăsături genetice, sex, 
orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare 
HIV, opţiune politică, situaţie 
sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate 
sindicală, apartenenţă la o 
categorie defavorizată;” 
 
 
 
 
Lit.b) se elimină 
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul lit.b) este identic cu 
forma în vigoare. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

8.  
 
 
 
 
(3) La stabilirea şi la 
acordarea salariului este 
interzisă orice discriminare pe 
criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă 
naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, 
situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală. 

 
6. Alineatul (3) al 
articolului 159 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 159, (3): La stabilirea şi 
la acordarea salariului este 
interzisă orice discriminare pe 
criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă 
naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, 
situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală sau orice 
alt criteriu. 
 

 
Pct.6 se elimină. 
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
 

 
Expresia „orice alt criteriu” 
este foarte vagă şi 
susceptibilă de interpretări 
variate. 
Textul în vigoare este 
acoperitor. 
 
 

9.  
__ 

 
7. După litera „q” a 
alineatului (1), articolul 
260, se introduc literele 
„r” şi „s” cu următorul 
cuprins: 
Art. 260, (1), litera r): 
nerespectarea dispoziţiilor din 
art. 5 (2)-(10) şi art. 59 a), 
cu amendă de la 1.000 lei la 
30.000 lei, dacă discriminarea 

 
5. La articolul 260 alineatul 
(1), după litera q) se 
introduce o nouă literă, 
litera r), cu următorul 
cuprins: 
„r) nerespectarea dispoziţiilor 
art.5 alin.(2)-(9) şi ale art.59 
lit.a), cu amendă de la 1.000 
lei la 20.000 lei;” 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
Sancţiunile trebuie să 
respecte aceleaşi limite, astfel 
cum sunt dispuse în Codul 
muncii. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază  

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
 (autor amendament) Motivare 

sau bullying-ul vizează o 
persoană fizică, respectiv cu 
amendă de la 2.000 lei la 
100.000 lei, dacă 
discriminarea sau bullying-ul 
vizează un grup de persoane 
sau o comunitate. 
 
Art. 260, (1), litera s): 
nerespectarea dispoziţiilor 
din art. 5(12), cu amendă 
de la 300 lei la 1.000 lei; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.s) se elimină  
 
Autor: deputat Petre Florin 
Manole 
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