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Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Prezentul cod reglementează domeniul
raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul
aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă,
precum și jurisdicția muncii.”

2. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Contractul individual de muncă se încheie în

baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română.
Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în
formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie
pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă
se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților,
care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității,
să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual
de muncă.

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de
muncă constituie vechime în muncă.”

3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică și va
avea următorul cuprins:

„d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării
ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa
postului, cu specificarea atribuțiilor postului;”.

4. La articolul 17 alineatul (2), după litera d) se introduce
o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) criteriile de evaluare a activității profesionale a
salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;”.

5. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la
alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă
impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen
de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu
excepția situațiilor în care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege.”

6. La articolul 25 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau
modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în
contractul individual de muncă.”

7. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(4) Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoanacare solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cuprivire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cuîncunoștințarea prealabilă a celui în cauză.”
9. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, laîncheierea contractului individual de muncă se poate stabili operioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentrufuncțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristicepentru funcțiile de conducere.(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrareapersoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitateaperioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.(3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractulindividual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificarescrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a finecesară motivarea acesteia.(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază detoate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislațiamuncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentulintern, precum și în contractul individual de muncă.(5) Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior,primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadăde stagiu. Fac excepție acele profesii în care stagiatura estereglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu,angajatorul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizatăde inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială decompetență acesta își are sediul.(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5)se reglementează prin lege specială.”
10. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.
11. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. — Perioada în care se pot face angajări succesivede probă ale mai multor persoane pentru același post este demaximum 12 luni.”
12. La articolul 34, alineatele (3) și (5) se modifică șivor avea următorul cuprins:
„(3) Registrul general de evidență a salariaților secompletează și se transmite inspectoratului teritorial de muncăîn ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare aletuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conformspecificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor actenormative, tipul contractului individual de muncă, salariul,sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele desuspendare a contractului individual de muncă, perioadadetașării și data încetării contractului individual de muncă................................................................................................(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat,angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste



activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul,vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.”
13. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 35. — (1) Orice salariat are dreptul de a munci laangajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracteindividuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzătorpentru fiecare dintre acestea.”
14. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.
15. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 36. — Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați princontract individual de muncă în baza autorizației de muncă saua permisului de ședere în scop de muncă, eliberată/eliberatpotrivit legii.”
16. La articolul 39 alineatul (1), după litera m) seintroduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
„n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractelecolective de muncă aplicabile.”
17. La articolul 39 alineatul (2), după litera f) se introduceo nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractelecolective de muncă aplicabile.”
18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifică și vaavea următorul cuprins:
„b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat,în condițiile legii;”.
19. La articolul 40 alineatul (1), după litera e) se introduceo nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) să stabilească obiectivele de performanță individuală,precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.”
20. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 44. — (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadăde cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poateprelungi pentru  perioade succesive de maximum 60 de zilecalendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatuluide prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentrusancționarea disciplinară a acestuia.”
21. La articolul 49, după alineatul (4) se introduc douănoi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendarea contractului intervine o cauză de încetare de drept acontractului individual de muncă, cauza de încetare de dreptprevalează.(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, sesuspendă toate termenele care au legătură cu încheierea,modificarea, executarea sau încetarea contractului individual demuncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual demuncă încetează de drept.”
22. La articolul 50, litera d) se abrogă.
23. La articolul 50, după litera h) se introduce o nouăliteră, litera h1), cu următorul cuprins:
„h1) de la data expirării perioadei pentru care au fost emiseavizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitareaprofesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoitavizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitareaprofesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;”.
24. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se abrogă.

25. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifică și vaavea următorul cuprins:
„d) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității,fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice,tehnologice, structurale sau similare;”.
26. La articolul 52 alineatul (1), după litera e) se introduceo nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) pe durata suspendării de către autoritățile competente aavizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentruexercitarea profesiilor.”
27. La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), dacă seconstată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitateaanterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilorrăspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariulși celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendăriicontractului.”
28. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motiveeconomice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioadecare depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va aveaposibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zilepe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pânăla remedierea situației care a cauzat reducerea programului,după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de lanivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.”
29. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 53. — (1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperiitemporare a activității, salariații implicați în activitatea redusăsau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiazăde o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi maimică de 75% din salariul de bază corespunzător locului demuncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52alin. (3).(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporareprevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispozițiaangajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispunăreînceperea activității.”
30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) și d) semodifică și vor avea următorul cuprins:
„a) la data decesului salariatului sau al angajatoruluipersoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatoruluipersoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetatexistența conform legii;b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești dedeclarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului saua angajatorului persoană fizică;.................................................................................................d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstăstandard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; ladata comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei deinvaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensieipentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard depensionare;”.
31. La articolul 60, alineatul (1), litera b) se modifică șiva avea următorul cuprins:
„b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituiriicarantinei;”.
32. La articolul 60 alineatul (1), litera g) se abrogă.
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33. La articolul 60, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedieriipentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, afalimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.”
34. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut laart. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă asalariatului, conform procedurii de evaluare stabilite princontractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prinregulamentul intern.”
35. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentrudepartajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor deperformanță.”
36. La articolul 711, alineatul (6) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de ainforma în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatulsau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sauprelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum și cu privire lamotivele care au stat la baza acestei decizii.”
37. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 72. — (1) În termen de 45 de zile calendaristice de ladata concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivăare dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat înaceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) sereiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților careau fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluatăîn aceleași condiții de competență profesională o comunicarescrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității.(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zilecalendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută laalin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privirela locul de muncă oferit.(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fireangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scrisconsimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză loculde muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurilede muncă rămase vacante.(5) Prevederile art. 68—712 nu se aplică salariaților dininstituțiile publice și autoritățile publice.(6) Prevederile art. 68—712 nu se aplică în cazul contractelorindividuale de muncă încheiate pe durată determinată, cuexcepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte dedata expirării acestor contracte.”
38. La articolul 73, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 73. — (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c)și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nupoate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.”
39. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situațiaanterioară emiterii actului de concediere, contractul individualde muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive șiirevocabile a hotărârii judecătorești.”

40. La articolul 79, alineatele (2) și (4) se modifică și voravea următorul cuprins:
„(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisiasalariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dădreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloacede probă.................................................................................................(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți încontractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut încontractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai marede 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție,respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații careocupă funcții de conducere.”
41. La articolul 80, alineatele (3)—(5) se modifică și voravea următorul cuprins:
„(3) Contractul individual de muncă pe durată determinatăpoate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 81, și dupăexpirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentruperioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinatăîncheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract demuncă pe durată determinată sunt considerate contractesuccesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.”
42. La articolul 81, literele b) și e) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:
„b) creșterea și/sau modificarea temporară a structuriiactivității angajatorului;.................................................................................................e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentrudesfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.”
43. La articolul 82, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 82. — (1) Contractul individual de muncă pe duratădeterminată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de36 de luni.”
44. Articolul 84 se abrogă.
45. La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual demuncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeașiunitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv demuncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale îndomeniu.”
46. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 87. — (1) Munca prin agent de muncă temporară estemunca prestată de un salariat temporar care a încheiat uncontract de muncă temporară cu un agent de muncă temporarăși care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporarsub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.(2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat uncontract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară,în vederea punerii sale la dispoziția unui utilizator pentru a lucratemporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.(3) Agentul de muncă temporară este persoana juridică,autorizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,care încheie contracte de muncă temporară cu salariațitemporari, pentru a-i pune la dispoziția utilizatorului, pentru alucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispozițiesub supravegherea și conducerea acestuia. Condițiile de
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funcționare a agentului de muncă temporară, precum șiprocedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru careși sub supravegherea și conducerea căreia muncește temporarun salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncătemporară.(5) Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadăîn care salariatul temporar este pus la dispoziția utilizatoruluipentru a lucra temporar sub supravegherea și conducereaacestuia, pentru executarea unei sarcini precise și cu caractertemporar.”
47. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 88. — Un utilizator poate apela la agenți de muncătemporară pentru executarea unei sarcini precise și cu caractertemporar, cu excepția cazului prevăzut la art. 92.”
48. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 89. — (1) Misiunea de muncă temporară se stabileștepentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungităpe perioade succesive care, adăugate la durata inițială amisiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 36 deluni.(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporarăpoate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncătemporară sau pot face obiectul unui act adițional la acestcontract.”
49. La articolul 90, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă:a) durata misiunii;b) caracteristicile specifice postului, în special calificareanecesară, locul executării misiunii și programul de lucru;c) condițiile concrete de muncă;d) echipamentele individuale de protecție și de muncă pecare salariatul temporar trebuie să le utilizeze;e) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatuluitemporar;f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul demuncă temporară, precum și remunerația la care are dreptulsalariatul;g) condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariattemporar pus la dispoziție de un agent de muncă temporară.”
50. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 93. — (1) Contractul de muncă temporară este uncontract individual de muncă ce se încheie în scris între agentulde muncă temporară și salariatul temporar, pe durata uneimisiuni.(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afaraelementelor prevăzute la art. 17 și art. 18 alin. (1), condițiile încare urmează să se desfășoare misiunea, durata misiunii,identitatea și sediul utilizatorului, precum și cuantumul șimodalitățile remunerației salariatului temporar.”
51. La articolul 94, alineatele (2)—(4) se modifică și voravea următorul cuprins:
„(2) Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatultemporar un contract de muncă pe durată nedeterminată,situație în care în perioada dintre două misiuni salariatultemporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară.(3) Pentru fiecare nouă misiune între părți se încheie uncontract de muncă temporară, în care vor fi precizate toateelementele prevăzute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminareamisiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunțăla serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condițiilecontractului de punere la dispoziție.”
52. La articolul 95, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecaremisiune se stabilește prin negociere directă cu agentul demuncă temporară și nu poate fi mai mic decât salariul minim brutpe țară garantat în plată.”
53. La articolul 95, alineatul (3) se abrogă.
54. Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 96. — Prin contractul de muncă temporară se poatestabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a căreidurată nu poate fi mai mare de:a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncătemporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egalăcu o lună;b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncătemporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lunăși 3 luni;c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncătemporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 și6 luni;d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncătemporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;e) 30 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcțiide conducere, pentru o durată a contractului de muncătemporară mai mare de 6 luni.”
55. La articolul 98, alineatul (3) se abrogă.
56. Articolul 100 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 100. — Cu excepția dispozițiilor speciale contrare,prevăzute în prezentul capitol, dispozițiile legale, prevederileregulamentelor interne, precum și cele ale contractelor colectivede muncă aplicabile salariaților angajați cu contract individualde muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egalămăsură și salariaților temporari pe durata misiunii la acesta.”
57. După articolul 100 se introduce un nou articol,articolul 1001, cu următorul cuprins:
„Art. 1001. — Agenții de muncă temporară nu percep niciotaxă salariaților temporari în schimbul demersurilor în vederearecrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unuicontract de muncă temporară.”
58. La articolul 1011, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(4) Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeașiunitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv demuncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale îndomeniu.”
59. La articolul 107, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Prin contractele colective de muncă și/sau princontractele individuale de muncă se pot stabili și alte condițiispecifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislațiaîn vigoare.”
60. Articolul 111 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 111. — (1) Durata maximă legală a timpului de muncănu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orelesuplimentare.
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(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include șiorele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pesăptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată peo perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nudepășească 48 de ore pe săptămână.(3) Pentru anumite activități sau profesii stabilite princontractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, princontractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință maimari de 4 luni, dar care să nu depășească 6 luni.(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecțiasănătății și securității în muncă a salariaților, din motiveobiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractelecolective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadeide referință stabilite la  alin. (3), dar pentru perioade de referințăcare în niciun caz să nu depășească 12 luni.(5) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute laalin. (2)—(4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnăanual și situațiile de suspendare a contractului individual demuncă.(6) Prevederile alin. (1)—(4) nu se aplică tinerilor care nu auîmplinit vârsta de 18 ani.”
61. La articolul 115, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 115. — (1) Angajatorul poate stabili programeindividualizate de muncă, cu acordul sau la solicitareasalariatului în cauză.”
62. Articolul 119 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 119. — (1) Munca suplimentară se compensează prinore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice dupăefectuarea acesteia.(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariulcorespunzător pentru orele prestate peste programul normal delucru.(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul areposibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot ficompensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele12 luni.”
63. La articolul 122, alineatul (21) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(21) Durata normală a timpului de lucru pentru salariații denoapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale saudeosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricăreiperioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acesteidurate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabilși numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravineunor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncăîncheiat la nivel superior.”
64. La articolul 122, după alineatul (21) se introduce unnou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
„(22) În situația prevăzută la alin. (21), angajatorul este obligatsă acorde perioade de repaus compensatorii echivalente saucompensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de8 ore.”
65. Articolul 123 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 123. — Salariații de noapte beneficiază:a) fie de program de lucru redus cu o oră față de duratanormală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează celpuțin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă lascăderea salariului de bază;

b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă celpuțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
66. Articolul 129 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 129. — Normele de muncă se elaborează de cătreangajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în carenu există normative, normele de muncă se elaborează de cătreangajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupăcaz, a reprezentanților salariaților.”
67. La articolul 140, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual sestabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legiiși a contractelor colective aplicabile, și se acordă proporționalcu activitatea prestată într-un an calendaristic.”
68. La articolul 142 se introduce un nou alineat,alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnăsuplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1)se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fide cel puțin 3 zile lucrătoare.”
69. La articolul 143, alineatul (5) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(5) În cazul în care programarea concediilor se facefracționat, angajatorul este obligat să stabilească programareaastfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristiccel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.”
70. La articolul 150, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numaidacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurareaactivității.”
71. Articolul 157 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 157. — (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc princontractele colective de muncă aplicabile.(2) Salariul individual se stabilește prin negocieri individualeîntre angajator și salariat.(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile șiinstituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de labugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelelocale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cuconsultarea organizațiilor sindicale reprezentative.”
72. La articolul 161, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-uncont bancar.”
73. Articolul 194 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 194. — (1) În cazul în care participarea la cursurile saustagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toatecheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate decătre acesta.(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formareprofesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toatădurata formării profesionale, de toate drepturile salarialedeținute.(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formareprofesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechimela acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiude cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.”
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74. La articolul 195, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 195. — (1) Salariații care au beneficiat de un curs sauun stagiu de formare profesională, în condițiile art. 194 alin. (1),nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncăpentru o perioadă stabilită prin act adițional.”
75. Articolul 215 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 215. — (1) Consiliul Economic și Social este instituțiepublică de interes național, tripartită, autonomă, constituită înscopul realizării dialogului tripartit la nivel național.(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic șiSocial se stabilesc prin lege specială.”
76. Articolul 217 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 217. — (1) Sindicatele, federațiile și confederațiilesindicale, denumite în continuare organizații sindicale, suntconstituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere,în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice șisociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colectiveale acestora prevăzute în contractele colective și individuale demuncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile deserviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele șiconvențiile internaționale la care România este parte.(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor sereglementează prin lege.”
77. Articolul 222 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 222. — La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îireprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiilelegii.”
78. La articolul 223, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanțiialeși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot ficoncediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pecare l-au primit de la salariații din unitate.”
79. La articolul 224, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 224. — (1) La angajatorii la care sunt încadrați mai multde 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizațiisindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților potfi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatațispecial în acest scop.”
80. La articolul 225, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Art. 225. — (1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariațilorsalariații care au capacitate deplină de exercițiu.”
81. La articolul 225, alineatul (2) se abrogă.
82. La articolul 226, după litera d) se introduce o nouăliteră, litera e), cu următorul cuprins:
„e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condițiilelegii.”
83. Articolul 228 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 228. — Numărul de ore în cadrul programului normalde lucru pentru reprezentanții salariaților destinat în vedereaîndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabilește princontractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prinnegociere directă cu conducerea unității.”

84. Articolul 229 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 229. — Pe toată durata exercitării mandatului,reprezentanții salariaților nu pot fi concediați pentru motive cețin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați.”
85. Articolul 230 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 230. — (1) Patronatele, denumite și organizații de

angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații aleangajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate capersoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederațiiori alte structuri asociative, conform legii.”
86. Articolele 231—234 se abrogă.
87. Articolul 235 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 235. — Constituirea, organizarea și funcționareapatronatelor, precum și exercitarea drepturilor și obligațiiloracestora sunt reglementate prin lege specială.”
88. La articolul 236, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie,cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de21 de salariați.”
89. Articolul 237 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 237. — Părțile, reprezentarea acestora, precum șiprocedura de negociere și de încheiere a contractelor colectivede muncă sunt stabilite potrivit legii.”
90. Articolele 238—247 se abrogă.
91. Articolul 248 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 248. — Prin conflicte de muncă se înțelege conflicteledintre salariați și angajatori privind interesele cu caractereconomic, profesional sau social ori drepturile rezultate dindesfășurarea raporturilor de muncă.”
92. După articolul 256 se introduce un nou articol,articolul 2561, cu următorul cuprins:
„Art. 2561. — Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2)din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazulcontroalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără formelegale, inspectorii de muncă vor completa registrul unic decontrol după efectuarea controlului.”
93. Articolul 258 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 258. — Regulamentul intern cuprinde cel puținurmătoarele categorii de dispoziții:a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă încadrul unității;b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și alînlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilorindividuale ale salariaților;e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;g) reguli referitoare la procedura disciplinară;h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale saucontractuale specifice;i) criteriile și procedurile de evaluare profesională asalariaților.”
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94. La articolul 264 alineatul (1), litera b) se abrogă.
95. La articolul 264, după alineatul (2) se introduce unnou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouăsancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilordisciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă înformă scrisă.”
96. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modifică și vaavea următorul cuprins:
„b) precizarea prevederilor din statutul de personal,regulamentul intern, contractul individual de muncă saucontractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate desalariat;”.
97. Articolul 270 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Art. 270. — (1) Salariații răspund patrimonial, în temeiulnormelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentrupagubele materiale produse angajatorului din vina și în legăturăcu munca lor.(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forțamajoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fiînlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normalal serviciului.(3) În situația în care angajatorul constată că salariatul său aprovocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va puteasolicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare apagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților,într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de ladata comunicării.(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților,conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a5 salarii minime brute pe economie.”
98. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modifică și vaavea următorul cuprins:
„e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheiereaunui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cuamendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoanăidentificată;”.
99. La articolul 276 alineatul (1), după litera e) seintroduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
„e1) prestarea muncii de către o persoană fără încheiereaunui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la1.000 lei;”.
100. La articolul 276 alineatul (1), după litera k) seintroduc patru noi litere, literele l)—o), cu următorulcuprins:
„l) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute laart. 27 și 116, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;m) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea decătre angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la3.000 lei;n) încălcarea de către agentul de muncă temporară aobligației prevăzute la art. 1001, cu amendă de la 5.000 lei la10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depășivaloarea cumulată de 100.000 lei;o) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la1.500 lei la 2.000 lei.”
101. După articolul 279 se introduce un nou articol,articolul 2791, cu următorul cuprins:
„Art. 2791. — (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cuînchisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta

persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariațiiîncadrați în baza contractului individual de muncă salarii subnivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut delege.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează șiinfracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de apermite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricaredintre spațiile unității sau de a pune la dispoziția acestoradocumentele solicitate, potrivit legii.(3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarede la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă amai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fărăîncheierea unui contract individual de muncă.”
102. La articolul 2801 se introduc 5 noi alineate,alineatele (2)—(6), cu următorul cuprins:
„(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 2791 alin. (3) sesancționează primirea la muncă a unei persoane aflate însituație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceastaeste victimă a traficului de persoane.(3) Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin. (2)și la art. 2791 alin. (3) este de natură să îi pună în pericol viața,integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la6 luni la 3 ani.(4) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute laalin. (2) și (3) și la art. 2791 alin. (3), instanța de judecată poatedispune și aplicarea uneia dintre următoarele pedepsecomplementare:a) pierderea totală sau parțială a dreptului angajatorului de abeneficia de prestații, ajutoare sau subvenții publice, inclusivfonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române,pentru o perioadă de până la 5 ani;b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa laatribuirea unui contract de achiziții publice pentru o perioadă depână la 5 ani;c) recuperarea integrală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelorsau subvențiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europenegestionate de autoritățile române, atribuite angajatorului pe operioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracțiunii;d) închiderea temporară sau definitivă a punctului oripunctelor de lucru în care s-a comis infracțiunea sau retragereatemporară ori definitivă a unei licențe de desfășurare a activitățiiprofesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat degravitatea încălcării.(5) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute laalin. (2) și (3) și la art. 2791 alin. (3), angajatorul va fi obligat săplătească sumele reprezentând:a) orice remunerație restantă datorată persoanelor angajateilegal. Cuantumul remunerației se presupune a fi egal cu salariulmediu brut pe economie, cu excepția cazului în care fieangajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor deasigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoanaar fi fost angajată legal, inclusiv penalitățile de întârziere șiamenzile administrative corespunzătoare;c) cheltuielile determinate de transferul plăților restante înțara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie saua fost returnată în condițiile legii.(6) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute laalin. (2) și (3) și la art. 2791 alin. (3) de către un subcontractant,atât contractantul principal, cât și orice subcontractantintermediar, dacă au avut cunoștință de faptul căsubcontractantul angajator angaja străini aflați în situație deședere ilegală, pot fi obligați de către instanță, în solidar cuangajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al
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contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul,
la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) și c).”

103. Articolul 290 se abrogă.
104. Articolul 293 se abrogă.
105. Articolul 294 se modifică și va avea următorul

cuprins:
„Art. 294. — (1) În sensul prezentului cod, funcțiile de

conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări
interne ale angajatorului.

(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 și 19 din
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării
timpului de lucru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, și art. 3, 4 și
10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de
muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.”

106. La articolul 296, după alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Anunțul privind pierderea carnetelor de muncă emise în
temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.”

107. La articolul 298 alineatul (2), ultima liniuță se
abrogă.

Art. II. — (1) Contractele colective de muncă și actele
adiționale încheiate în intervalul de la data intrării în vigoare a
prezentei legi și până la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o
durată de valabilitate care să depășească 31 decembrie 2011.
După această dată, contractele colective de muncă și actele
adiționale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specială.

(2) Contractele colective de muncă în aplicare la data intrării
în vigoare a prezentei legi își produc efectele până la data
expirării termenului pentru care au fost încheiate.
Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se

abrogă:
— art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul

colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările și completările
ulterioare;

— art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea
conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. IV. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. V. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea 
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii nr. 53/2003 — Codul muncii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

nr. 53/2003 — Codul muncii și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 31 martie 2011.
Nr. 410.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării
răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din 8 martie 2011.

București, 31 martie 2011.
Nr. 40.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ


