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INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A LISTELOR 
de catre sustinatorii initiativei legislative de modificare a 

Codului Muncii 
 
GENERALITATI 
 
Initiativa legislativa de modificare a Codului Muncii („Legea nr 53/2003 – 

republicata”) este facuta in baza „Legii nr 189/1999 – privind exercitarea 
initiativei legislative de catre cetateni” si se coordoneaza de catre Comitetul 
de Initiativa. 

 
Etapele legale realizate pana in prezent sunt: 
- intocmirea Proiectului de lege de modificare 
- realizarea Expunerii de motive care a dus la necesitatea modificarii 
- constituirea Comitetului de initiativa 
- obtinerea Avizului Consiliului legislativ ( a fost primit de comitetul de 

initiativa in data de 22 octombrie 2012 sub numarul 321) 
- publicarea Proiectului de lege de modificare, a Expunerii de motive si a 

Avizului Consiliului legislativ in Monitorul Oficial, partea I (vezi M.O. nr 
773, din 16 noiembrie 2012). 

 
Urmatorii PASI de realizat sunt: 

 
PASUL 1: 
Distribuirea listelor primite de la confederatie în vederea completării de catre 
sustinatori-  
  
 Comitetul de initiativa transmite in teritoriu listele de completat in 2 
variante: 

 
a) fie TIPARITE, pe baza cererii exprimate de imputernicitii din Bucuresti si 

din tara 
b) fie IN FORMAT ELECTRONIC, pentru situatiile in care imputernicitii pot 

multiplica la fata locului numarul de exemplare necesare pentru 
localitatea/zona lor de actiune   

 
PASUL 2: 
Completarea listelor –  
Conform legislatiei în vigoare, LISTELE SE INTOCMESC PE LOCALITATI .          
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Pot adera la aceasta initiativa prin semnarea listelor DOAR cetatenii care  AU 
DOMICILIUL IN LOCALITATEA SPECIFICATA IN CAPUL DE TABEL AL LISTEI  
 
Este interzisa orice fel de DELEGARE sau de REPREZENTARE pentru  
semnarea listei de susţinători.  
 
Pot semna pe lista persoanele CE AU DREPT DE VOT, indiferent daca sunt 
sau nu vizate de initiativa legislativa. 
      
Singurele elemente ce vor fi înscrise DE MANA pe FIECARE PAGINA, sunt       
cele referitoare la susţinători (nume, prenume, adresa, actul de identitate,     
codul numeric personal - CNP, semnatura), precum si data, numele si      
semnatura    imputernicitului. 
 
In fiecare dosar paginile se vor completa COMPACT, doar ultima pagina          
putand sa contina spatii necompletate (libere). 

 
 
PASUL 3: 
Strângerea (centralizarea) listelor semnate –  
 
Listele semnate de susţinători se păstrează în DOSARE PE LOCALITATI.  
 
Fiecare dosar va fi ŞNURUIT (legat cu sfoara) si va contine listele cu 
semnaturi asezate intre COPERTILE PRIMITE de la Comitetul de initiativa pe 
baza cererilor exprimate in scris de catre imputerniciti (tiparite sau in format 
electronic). 
 
Dosarul/dosarele astfel rezultate vor fi semnate de FIECARE IMPUTERNICIT; 
intai pe FIECARE PAGINA si apoi pe A DOUA COPERTA in locul special 
indicat (pentru atestarea continutului). 
 
De asemenea, dupa completarea tabelelor de semnaturi, imputernicitii vor 
NUMEROTA PAGINILE dosarului in coltul din DREAPTA JOS.  

 
IMPORTANT: 
 

!! IMPUTERNICITII SEMNEAZA PE PRIMA POZITIE A LISTEI din localitatea 

in care isi au domiciliul, pentru o usoara identificare ulterioara. 
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!! Inaintea depunerii la primarie se va face O COPIE COMPLETA  a listelor 

de sustinatori (incusiv a copertilor dosarului). 

!! Depunerea se face in baza unei ADRESE DE INAINTARE in 2 exemplare, 

semnate de imputernicit ( 1 exemplar se depune la primarie, 1 exemplar se 
recupereaza cu numar de inregistrare).  

!! MODELUL DE ADRESA DE INAINTARE va fi transmis de catre Comitetul 

de initiativa. 
 
 
PASUL 4 
Atestarea de către primar a listei de susţinători  

 
Atestarea se face prin SEMNATURA PRIMARULUI sau a PERSOANEI       
DELEGATE de primar pentru aceasta, in cel mult 15 zile lucratoare de la  
inregistrarea dosarului la primarie. 
 
In urma verificarii de catre primarie, imputernicitul va solicita primariei un  
ACT din care sa rezulte: 
 
- cine e persoana care a efectuat controlul,  
- numarul si data deciziei de mandatare pentru atestare (unde va fi cazul),  
- data când s-a făcut atestarea,  
 
şi va verifica aplicarea ştampilei primariei pe dosarul depus si pe actul 
solicitat.  
 
Stampila si semnatura primarului (sau persoanei imputernicite) urmeaza a fi  
aplicata pe ULTIMA COPERTA a dosarului. 
 
IMPORTANT: 
 

!! In MEDIUL RURAL legea impune ca atestarea sa fie facuta DOAR de catre     

Primar. 
 
 
   

 
PASUL 5: 
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Transmiterea listelor semnate si atestate la sediul confederatiei in vederea 
finalizarii procesului.  
Termenul limita : 20 APRILIE 2013 

 

      Atentionare !!!  
– depunerea dosarului/dosarelor la primarii se va face in maximum 5 LUNI de 

la publicarea initiativei in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu in data 
de 06 APRILIE 2013 

– termenul maxim de depunere a listelor la Parlament este de maximum 6 
LUNI de la aparitia initiativei legislative in M.O. respectiv, 15 MAI 2013. 

    
 
 
 ASPECTE TEHNICE care pot compromite actiunea: 
 

1. CORECTAREA DATELOR INSCRISE GRESIT DE CATRE SUSTINATOR 
 
 Intr-o astfel de situatie, aceeasi persoana trebuie sa taie cu o linie datele 
inscrise gresit, sa le completeze pe cele corecte si sa semneze din nou, 
utilizand acelasi scris. 
 
2. MAI MULTE DOSARE IN ACEEASI LOCALITATE 
 
 Se vor numerota dosarele rezultate cu „VOLUMUL 1”, „VOLUMUL 2”. ...... 
„VOLUMUL n”. Pentru fiecare dosar (volum), paginarea va incepe cu pag.1. 
 Regulile explicate anterior raman valabile pentru fiecare imputernicit care 
intocmeste dosarul respectiv (volum). 
 
3. PERIOADA DE TIMP FAVORABILA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR LA 

PRIMARII 
  
 In cazul oraselor este recomandat sa existe comunicare si colaborare intre 
imputerniciti astfel incat sa se depuna toate dosarele in aceeasi zi (max 2 zile). 

 
Pentru orice informatii necesare puteti contacta sediul central al confederatiei la 
nr de tel 021 316 2798, 021 3162799, email bns@bns.ro. Persoana de contact – 
Cristian Mihai si Gheorghe Ilie –vicepresedinti BNS. 
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