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Noi modificări și completări privind Codul Muncii 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 893 / 30.09.2020 a fost publicată Legea 213 / 2020 pentru modificarea 
şi completarea Legii 53 / 2003 - Codul Muncii (“Legea 213/2020”).  

Cu titlu prealabil, precizăm că vor trebui modificate regulamentele interne ale angajatorilor, sens în 
care acestea vor trebui să cuprindă procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor 
individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.  

Totodată, precizăm că principalele modificări aduse de Legea 213 / 2020 Codului Muncii vizează 
următoarele aspecte: negocierea, încheierea și modificarea contractelor individuale de muncă, organizarea 
activității de resurse umane și salarizare, concilierea, modificarea regulamentului intern, precum și 
efectuarea cercetării disciplinare. 

 

Aspecte privind organizarea activității de resurse umane şi salarizare 

���� Fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în 
următoarele moduri: 

•••• prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice; 

•••• prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, 
atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare; 

•••• prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare. 

���� Serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare vor fi coordonate de către un expert în 
legislaţia muncii. 
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Aspecte privind consultantul extern specializat în legislația muncii 

���� Consultantul extern specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii 
sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca 
părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor 
recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă.  

���� Cu titlu de noutate, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în 
legislația muncii, conform propriei opţiuni, la negocierea, încheierea sau modificarea contractului 
individual de muncă ori pe durata concilierii, în cazul în care partea nu alege să fie asistată de un 
reprezentant al sindicatului al cărui membru este, cu respectarea contractului de confidențialitate cu 
privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul 
executării acestuia, în cazul în care părțile convin în acest sens.  

 

Aspecte privind concilierea  

���� Potrivit prevederilor Legii 213 / 2020, concilierea reprezintă modalitatea de soluţionare amiabilă a 
conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, 
în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. 

���� Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern. 

���� Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de 
conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin 
mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. Deschiderea procedurii de 
conciliere va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data comunicării invitației menționate.  

 

Aspecte privind efectuarea cercetării disciplinare 

���� Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o 
comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o / îl 
va împuternici în acest sens. 

���� În ceea ce privește convocarea în scris a salariatului în vederea desfăşurării cercetării disciplinare 
prealabile, aceasta va fi realizată de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau 
de către consultantul extern, împuternicită în acest sens, și care va preciza obiectul, data, ora şi 
locul întrevederii. 

 

Prevederile Legii 213 / 2020 intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, respectiv începând cu data de 03.10.2020.  
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