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Proiect “ Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România “ 

Cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -  2013 

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 

Domeniul major de intervenţie 3.3 “ Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi 
societăţii civile” 

 

Proiectul  “ Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România “ este implementat de către Confederaţia 

Sindicală Naţională MERIDIAN în calitate de solicitant, împreună cu Federaţia Agricultorilor în calitate de partener şi se 

desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni. 

 

SEMINAR 

FORMARE DE ACTIVIŞTI SINDICALI – DIALOG SOCIAL 

Activitatea 8  
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1.1 Criterii de selecţie pentru dialog social instituţionalizat  

Selectarea activiştilor sindicali în vederea participarii la seminariile de formare – dialog 

social are în vedere ca principal criteriu, repartizarea şi funcţionarea acestora în cadrul 

Comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale (ministere) şi locale  

(prefecturi). 

Ministerele la nivelul cărora sunt organizate şi funcţioneaza comisii de dialog social sunt 

stabilite prin Legea 62/2011. Tot prin această reglementare sunt constituite comisiile de 

dialog social la nivelul administraţiei publice locale. 

Regulamentele cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul 

administraţiei publice centrale şi locale sunt prevăzute de lege. Aceste aspecte sunt 

cuprinse în Documentarul Dialog Social – Ghid pentru delegaţi şi activişti sindicali. 

postat pe site- www.edialogsocial.ro 

Cele 19 seminarii ce urmeaza a fi organizate  cu participarea a 15 persoane presupune un 

număr de cel puţin 285  persoane. 

Persoanele ce urmează a fi selectate, în vederea participării la aceste seminarii trebuie să 

activeze în cel puţin una dintre următoarele instituţii: 

 Comisiile de dialog social constituite la nivel de prefecturi pentru poziţiile de titular şi 

doi supleanţi  

 Comisiile de dialog social la nivel de ministere pentru poziţiile de titular şi doi 

 1.Criterii de selecţie şi fişe de evaluare individuală 

Organizarea de seminarii de formare activişti sindicali – dialog social  
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supleanţi  

 Subcomisiile din cadrul comisiilor de dialog social constituite la nivel de ministere 

  Consiliul Economic şi Social România  pentru Plen şi comisiile de specialitate  

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul de administraţie şi 

consiliile consultative la nivel judeţean ( AJOFM) 

 Casa Naţională pentru Asigurari de Sănătate, Consiliul Naţional de administraţie şi 

Consiliile judeţene de administraţie  

 Casa Naţională pentru Pensii şi alte Asigurări Sociale  

 

1.2  Criterii de selecţie pentru dialog social – legea părţilor  

Întrucât componenta negocierilor contractelor colective de muncă reprezintă cea mai 

importantă zonă a dialogului social, liderii federaţiilor sindicale şi liderii de sindicate pot fi 

cooptaţi la aceste seminarii.  

- Comisiile paritare pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de 

sectoare de activitate, grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii publice  

Trebuie avut însă în vedere faptul că pentru aceştia sunt stabilite cursurile de formare 

profesională pentru delegaţi sindicali iar standardul ocupaţional presupune module privind 

tehnici de negociere gestionare conflicte, etc.  

1.3 Fişa de evaluare . 

Formarea  participanţilor la seminariile de formare activişti sindicali –dialog social trebuie să 

vizeze dobandirea de cunostinte, în principal a: 

 Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor de dialog social 

 Reglementărilor specifice cu privire la parteneri sociali (sindicate) 
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 Legislaţia specifică pentru administraţia publică  

 Structura Notei de fundamentare privind adoptarea unei reglementări  

 Noţiuni de tehnică legislativă 

 Statute si Regulamente de Organizare si Functionare institutionala 

 Tehnici de negociere, gestionare conflicte  

 

 

 

Suportul de curs pentru seminar trebuie să corespundă cerinţelor de cunoaştere enunţate, 

precum şi perioada de 2 zile în care acesta se desfaşoară.  

Seminariile pot avea tematici diferite, însă credem că de departe, cea mai importantă 

prioritate o constituie analizarea şi aprofundarea Legii 62/2011, care prin structura sa, poate 

impune selectarea modulelor în funcţie şi de solicitările participanţilor la curs. 

 

 Fişa de evaluare individuală                              

Nume prenume  Rezultat evaluare 

chestionar  

(note 1/10) 

Rezultat evaluare 

participare la 

Seminar( note1/10) 

Rezultat final 

(note 1 /10) 

    

 

 

 

 

 2. Elaborarea suportului de seminar pe teme, module şi participanţi 
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1. Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative                         

 Activitatea de legiferare 

 Tehnică legislativă 

 Respectarea normelor de tehnică legislativă 

 Ierarhia actelor normative  

 Iniţierea actelor normative  

 Conţinutul şi fundamentarea soluţiilor legislative 

 Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări  

 Forma de redactare a actelor normative  

 Avizarea proiectelor 

 Avizul consiliului legislativ 

 Publicarea actelor normative 

 Intrarea în vigoare a actelor normative  

 

2. Exercitarea initiaţivei legislative de către cetăţeni  

 Exercitarea iniţiativei 

 Comitetul de iniţiativă 

 Propunerea legislativă 

 Semnăturile iniţiatorilor  

 Atestarea listelor de susţinători 

 Inregistrarea propunerii legislative 

 Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională 

 

MODUL 1 

Elaborarea şi adoptarea actelor normative 
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Activitatea de legiferare  

(1) Reglementarea relatiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se 

realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului 

românesc.  

(2) Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu 

prevederile Constiţutiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu 

principiile ordinii de drept. 

 (3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a politicilor 

publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor de 

dezvoltare economică şi socială, precum şi pentru exercitarea autorităţii publice.  

 

Tehnica legislativă  

(1) Tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum 

şi conţinutul şi forma juridică adecvată pentru fiecare act normativ. 

 (2) Normele de tehnică legislativă definesc părţile constitutive ale actului normativ, 

structura, forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice 

privind modificarea, completarea, abrogarea, publicarea şi republicarea actelor normative, 

precum şi limbajul şi stilul actului normativ. 

  

Respectarea normelor de tehnică legislativă 

(1) Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către 

Guvern şi a propunerilor legislative aparţinând depuţatilor, senatorilor sau cetăţenilor, în 

cadrul exercitării dreptului la initiaţivă legislativă, la elaborarea şi adoptarea ordonanţelor şi 

hotărârilor Guvernului, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor normative ale celorlalte 

1. Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
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autorităţi cu asemenea atribuţii. 

(2) Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, şi la elaborarea şi 

adoptarea proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii 

organelor administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi la elaborarea şi 

adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale.  

 

Ierarhia actelor normative  

(1) Actele normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor, de categoria acestora şi de 

autoritatea publică competentă să le adopte. 

(2) Categoriile de acte normative şi normele de competenţă privind adoptarea acestora sunt 

stabilite prin Constituţia României, republicată, şi prin celelalte legi.  

(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se 

emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă. 

Iniţierea actelor normative  

(1) Proiectele de legi se elaborează ca urmare a exercitării, potrivit Constituţiei, a dreptului 

de initiativă legislativă. 

(2) Proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaborează de autorităţile 

competente să le iniţieze, potrivit legii. 

Conţinutul şi fundamentarea soluţiilor legislative  

(1) Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care 

să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde 

trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica 

legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, 

precum şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele 

internaţionale la care România este parte. 
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(2) Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente 

şi de perspectivă, precum şi de la insuficienţele legislaţiei în vigoare. 

(3) Proiectele de acte normative se supun spre adoptare însoţite de o expunere de motive, 

o notă de fundamentare sau un referat de aprobare, precum şi de un studiu de impact, dupa 

caz.  

(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra 

bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare sunt elaborate pe baza unor 

documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Guvernul defineşte 

tipurile şi structura documentelor de politică publică. 

 Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări  

(1) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative şi a 

celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un set de activităţi şi proceduri realizate cu 

scopul de a asigura o fundamentare adecvată a iniţiativelor legislative. Evaluarea 

preliminară a impactului presupune identificarea şi analizarea efectelor economice, sociale, 

de mediu, legislative şi bugetare pe care le produc reglementările propuse. 

(2) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi 

modalitatea de fundamentare pentru soluţiile legislative propuse şi trebuie realizată înainte 

de adoptarea actelor normative. 

 (3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului 

legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât şi 

evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează. 

(4) Evaluarea preliminară a impactului este realizată de iniţiatorul proiectului de act 

normativ. În cazul unor proiecte de acte normative complexe, evaluarea impactului poate fi 

realizată, pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare 

ştiinţifică, universităţi, societăţi comerciale sau organizaţii neguvernamentale, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice.  

(5) În vederea elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative iniţiate de 
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deputaţi şi senatori, precum şi în cazul celor bazate pe iniţiativa cetăţenilor, membrii 

Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele şi informaţiile necesare 

realizării acesteia.  

(6) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) - (5) nu este obligatorie în cazul iniţiativelor legislative ale 

deputaţilor şi senatorilor, precum şi al celor bazate pe iniţiativa cetăţenilor. 

 Forma de redactare a actelor normative  

(1) Proiectele de legi, propunerile legislative şi celelalte proiecte de acte normative se 

redactează în formă prescriptivă proprie normelor juridice. 

(2) Prin modul de exprimare, actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter 

obligatoriu.  

(3) Dispoziţiile cuprinse în actul normativ pot fi, dupa caz, imperative, supletive, permisive, 

alternative, derogatorii, facultative, tranzitorii, temporare, de recomandare sau altele 

asemenea; aceste situaţii trebuie să rezulte expres din redactarea normelor.  

(4) Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi 

pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu incărcătură afectivă. Forma şi 

estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.  

 

Avizarea proiectelor  

(1) În cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative 

iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor interesate în aplicarea acestora, în funcţie de 

obiectul reglementării.  

(2) Dupa elaborarea lor şi incheierea procedurii de avizare prevăzute la alin. (1), proiectele 

de legi, propunerile legislative, precum şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter 

normativ ale Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ. 

(3) Procedura de avizare şi obiectul avizului Consiliului Legislativ sunt prevăzute în legea sa 
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organică şi în regulamentul său de organizare şi funcţionare. 

  

Avizul Consiliului Legislativ  

(1) Avizul Consiliului Legislativ se formulează şi se transmite în scris. El poate fi: favorabil, 

favorabil cu obiecţii sau propuneri ori negativ. 

(2) Avizele favorabile care cuprind obiecţii sau propuneri, precum şi cele negative se 

motiveaza şi pot fi însoţite de documentele sau de informaţiile pe care se sprijină. 

(3) Avizul Consiliului Legislativ este un aviz de specialitate şi are caracter consultativ. 

(4) Observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ privind respectarea normelor de tehnică 

legislativă vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ. Neacceptarea 

acestora trebuie motivată în cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau într-o nota 

însoţitoare.  

 

Publicarea actelor normative  

(1) În vederea intrării lor în vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, 

hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale 

autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative 

emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României:  

a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii; 

b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum şi cele cu caracter individual, emise 

de autorităţile administrative autonome şi de organele administraţiei publice centrale 

de specialitate.  

(3) Legile se publică imediat după promulgare, însotite de actul prin care au fost 

promulgate. Celelalte acte cu caracter normativ, adoptate de Parlament, se publica sub 
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semnatura preşedinţilor celor două Camere. 

(4) Ordonanţele şi hotărârile Guvernului se publică numai după ce au fost semnate de 

primul-ministru şi contrasemnate de miniştrii care au obligaţia să le pună în executare.  

(5) Celelalte acte normative se publică după ce au fost semnate de emitent.  

 

Intrarea în vigoare a actelor normative  

(1) Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în 

vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată 

ulterioară prevazută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, 

începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-

a treia zi de la publicare. 

(2) Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să 

fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevazută o data ulterioară. 

(3) Actele normative prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră 

în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor 

nu este prevazută o dată ulterioară. Atunci cand nu se impune ca intrarea în vigoare să se 

producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele 

intră în vigoare la o dată ulterioara stabilită prin text.      

 

 

Exercitarea iniţiativei 

(1) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) 

şi (2) sau, dupa caz, ale art. 150 din Constituţie, republicată, în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege. 

(2) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă intocmită în 

2. Exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni 
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temeiul art. 74 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor organice sau ordinare, iar în 

temeiul art. 150 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor constituţionale.  

 

Comitetul de iniţiativă 

(1) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă 

alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. 

 (2) Nu pot face parte din comitetul de iniţiativă persoanele alese în funcţie prin vot 

universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu 

pot face parte, potrivit legii, din partide politice. 

(3) Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată la un notar 

public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegător şi domiciliul 

membrilor, precum şi declaraţia că acestia nu incalcă prevederile alin. (2). Răspunderea 

pentru conţinutul declaraţiei este cea prevazută de lege pentru înscrisurile oficiale. 

 (4) Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după 

semnarea de către aceştia a listelor de susţinători prevăzute în prezenta lege. Componenta 

comitetului de iniţiativă se aduce la cunostinţă, împreună cu propunerea legislativă care 

face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea 

este scutită de plata oricărei taxe. 

(5) Comitetul de iniţiativă asigură înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă 

a Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării acesteia. Dupa împlinirea 

acestui termen, propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă iniţiativă 

legislativă, în condiţiile prezentei legi. 

(6) Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un 

preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale 

cu autorităţile publice centrale şi locale. 
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Propunerea legislativă 

 (1) Propunerea legislativă care face obiectul initiaţivei legislative se întocmeşte de comitetul 

de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege şi va fi însoţită de o expunere de 

motive semnată de toţi membrii comitetului. 

(2) În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de Consiliul 

Legislativ.  

(3) Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se publică o dată cu propunerea 

legislativă.  

(4) Propunerea legislativă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în maximum 

30 de zile de la emiterea avizului de către Consiliul Legislativ. 

(5) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de iniţiativă, 

împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii comitetului de iniţiativă 

şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia, prevăzut la art. 2 alin. (3). împuternicitul 

răspunde şi de publicarea propunerii legislative. 

 Semnăturile susţinătorilor 

(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin.4 se face pe baza adeziunii 

cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de susţinători. 

(2) Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a 

ţării şi cuprind: denumirea propunerii legislative ce face obiectul initiaţivei şi identificarea 

Monitorului Oficial al României, Partea I, în care aceasta a fost publicată, judeţul şi 

localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa susţinătorii; numele, prenumele şi domiciliul 

susţinătorilor, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile 

susţinătorilor. Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea 

listei de susţinători. 

(3) Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura data, cu încălcarea prevederilor 

alin.2, nu vor fi luate în considerare. Semnătura valabilă la data când a fost acordată nu 
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poate fi infirmată ulterior. 

(4) Pentru municipiul Bucureşti în loc de localitate se va trece sectorul, prevederile acestui 

alineat se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale. 

(5) Formularele pentru listele de susţinători se imprimă pe coli de hârtie format A4, 

detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind 

prevederile menţionate la alin. (2), cu excepţia celor referitoare la susţinători, care se 

completează de mână, atunci când aceştia semnează lista. 

(6) Fiecare pagină imprimată a listei de susţinători se semnează de către un membru al 

comitetului de iniţiativă sau de o altă persoană imputernicită în scris de comitet pentru a 

întocmi lista. Persoana imputernicită nu poate fi desemnată decât dintre susţinători. 

(7) Listele semnate de susţinători se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite şi semnate 

pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la alin. (6). 

(8) Exemplarul în original al listelor se păstrează la Curtea Constituţională, iar o copie a 

acestuia, la Parlament. 

 Atestarea listelor de susţinători  

(1) Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de 

către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei 

împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de susţinători, 

iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul. 

 (2) În vederea atestării, dosarul cuprinzând listele în original cu datele şi semnăturile 

susţinătorilor din localitate se depune la primărie. Orice persoană interesată poate consulta 

dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste. 

Contestaţia se face numai în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care 

contestaţia priveşte realitatea semnăturii, o soluţionează, solicitând susţinătorului să 

confirme semnatură. Dacă susţinătorul nu poate să confirme semnatură sau refuză să o 

facă, se aplică prevederile art. 4 alin.3. Dispoziţia primarului poate fi contestată la 

judecătorie, care o va soluţiona cu citarea părţilor, potrivit procedurii ordonanţei 
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preşedinţiale.  

(3) Atestarea de către primar a listei de susţinători se face prin semnătura persoanei care a 

efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a 

făcut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul 

organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe 

care le-a verificat. Semnatură se aplică pe ultima copertă a dosarului cuprinzând listele 

verificate, aflat la comitetul de iniţiativă, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. 

Aspectele neatestate se elimină din listă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. 3.  

(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucrătoare de la inregistrarea dosarului la 

primărie.După atestare, lista de susţinători nu mai poate fi contestată potrivit alin. 2.  

 

Înregistrarea propunerii legislative  

(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, însoţită de 

expunerea de motive şi de originalele listelor de susţinători, se înregistrează la Camera 

competentă a Parlamentului, la cererea semnată de membrii comitetului de iniţiativă. 

Cererea cuprinde şi împuternicirea a cel mult 5 membri care reprezintă comitetul de 

iniţiativă în vederea promovării şi susţinerii iniţiativei după înregistrare. 

(2) Camera Parlamentului la care a fost înregistrată iniţiativa legislativă a cetăţenilor va 

trimite originalele listelor de susţinători la Curtea Constituţională, păstrandu-şi o copie a 

acestora.  

(3) Înregistrarea propunerii ca iniţiativă legislativă se face numai cu respectarea termenului 

prevăzut la art. 2 alin. 5. 

(4) În cazul în care, la data înregistrării, nu sunt atestate toate listele de susţinători ca 

urmare a nerespectării termenului prevăzut la art. 5 alin. (4), preşedintele Camerei 

Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operaţiunilor de atestare. În acest caz, 

listele de susţinători depuse în completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se 

consideră în termen. 
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(5) Pentru verificarea de către Curtea Constituţională a condiţiilor de exercitare a iniţiativei 

se vor trimite acesteia numai liste de susţinători atestate. 

Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională  

(1) Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei 

Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica: 

a) caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei;  

b) îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de 

susţinători prezentate sunt atestate potrivit art. 5;  

c) întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevazut la 

art. 74 şi, după caz, la art. 150 din Constituţie, republicată, precum şi respectarea 

dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevazută de aceleaşi 

articole.  

(2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale va desemna un judecător ca 

raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.  

(3) Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare asupra 

propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire 

a Constituţiei. 

(4) Decizia sau, după caz, hotărârea Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui 

Camerei Parlamentului care a sesizat-o şi se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

(5) De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu 

iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare. În acest din urmă caz 

Curtea Constituţională se pronunţă şi asupra constituţionalităţii propunerii de revizuire a 

Constituţiei, potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie, republicată. 
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Răspunderi  

În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege membrii comitetului de iniţiativă şi 

persoanele împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucură de 

protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. 

De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevazută de lege pentru funcţionarii 

publici.  

 

Şantajul  

Constrângerea unei persoane sau inducerea ei în eroare ori determinarea ei în orice alt 

mod ca împotriva voinţei sale să semneze lista de susţinători constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Uzurparea de calităţi oficiale  

Folosirea fără drept a calităţii de membru al comitetului de iniţiativă sau de împuternicit al 

acestuia se pedepseşte, în condiţiile prevăzute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea 

de calităţi oficiale, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.  

Refuzul nejustificat de a atesta listele de susţinători  

Refuzul primarului de a atesta listele de susţinători în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) se 

sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. 

Punerea în mişcare a acţiunii penale 

Punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 9 şi 10, se face 

din oficiu. 

Dispoziţii finale Legea nu se aplică iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, cu privire la care 

Curtea Constituţională s-a pronunţat până la data intrării ei în vigoare. 
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Nota de fundamentare (expunere) a unei reglementări  

 Titlul proiectului de act normativ 

 Motivul emiterii actului normativ 

 Descrierea situaţiei actuale 

 Schimbări preconizate 

 Alte informaţii 

 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 Impactul macroeconomic 

 Impactul asupra mediului de afaceri  

 Impactul social 

 Impactul asupra mediului  

 Alte informaţii 

 

 Impactul asupra bugetului consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent cât şi 

pe termen lung 

 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 Măsuri de implementare  

 

 

 

 

 

           

1. Definiţii 
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4. Termene pentru negociere  
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6. Clauzele contractului colectiv de muncă 
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MODUL 2 

Negocieri  colective 
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1. Definiţii     

 negociere colectivă – negocierea dintre angajator sau organizaţie patronală şi 

sindicat ori organizaţie sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, dupa caz, care 

urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părţi, 

precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun; 

 contract colectiv de muncă – convenţia încheiată în formă scrisă între angajator 

sau organizaţie patronală şi reprezentanţii angajaţilor (sindicat, organizaţii sindicală 

sau după caz, reprezentanţi aleşi ai salariaţilor ), prin care se stabilesc clauze privind 

drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă; 

 acord colectiv – convenţia încheiată în formă scrisă între organizaţiile sindicale ale 

funcţionarilor publici sau ale funcţionarilor publici cu statut special, reprezentantii 

acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice; 

 contract individual de muncă – contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoana fizică  sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu 

(art.10 Codul Muncii). 

 Recomandarea nr. 91 (1951) a Organizaţiei Internaţionale a Muncii defineşte 

contractul colectiv de muncă orice acord scris referitor la condiţiile de muncă şi de 

ocupare încheiat între, pe de o parte un patron, grup de patroni sau una sau mai 

multe organizaţii patronale şi, pe de altă parte una sau mai multe organizaţii 

reprezentative de lucrători sau în absenţa acestora, reprezentanţii lucrătorilor, aleşi în 

mod legal şi mandataţi de aceştia din urmă conform legislaţiei naţionale.  

 

                 

                

       

1. Definiţii 
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2 . Partenerii  sociali  

 

Părţi îndreptăţite să negocieze un contract colectiv de muncă - angajatori, organizaţii 

patronale sau organizaţii sindicale care întrunesc condiţiile legale pentru a participa la 

negocierea unui contract colectiv de muncă (art. 1lit.q) 

Pentru a participa la negocieri colective, sindicatele trebuie să ateste calitatea de 

organizaţie sindicală reprezentativă  

 Un sindicat reprezentativ la nivel de unitate va negocia în numele tuturor salariaţilor  

 În cazul în care în unitate nu există un sindicat reprezentativ  dar sunt unul sau mai 

multe sindicate nereprezentative, posibilitatea de a participa la negocierile colective o  

asigură afilierea la federaţii sindicale reprezentative în condiţiile articolului 135 al. 1.  

Pentru acest lucru, sindicatul va solicita federaţiei sindicale participarea la negocieri în baza 

unui mandat, pe care sindicatul îl acordă  federaţiei pentru negocieri. 

În principiu, federaţia va desemna ca şi persoane participante la negocieri reprezentanţi ai 

sindicatului dar aceştia vor primi împuterniciri nominale  pentru negocieri de la federaţie.  

În acest caz sindicatul nu va mai putea solicita sprijin de la federaţie pentru susţinerea 

negocierilor întrucat tocmai federaţia negociază în numele şi în baza mandatului dat de 

sindicat. 

Conform art 135 al 1.din lege, la negocieri, alături de reprezentanţii desemnaţi de federaţie 

participă şi reprezentanţi aleşi ai angajaţilor, deşi aceştia nu sunt părti îndreptăţite să 

participle la negocieri – a se vedea definiţia partenerilor sociali.  

Câteva aspecte trebuie avute în vedere:  

Pentru reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, evident nemembri de sindicat, legea stabileşte un 

 

1. Definiţii 
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drept nu o obligaţie.  

În situaţia în care angajaţii nemembrii de sindicat nu îşi manifestă interesul pentru negocieri 

acest lucru conduce la posibilitatea participării la negocieri doar a reprezentanţilor sindicali. 

Pentru înregistrarea contractului colectiv de muncă, deşi legea nu stipulează acest lucru, 

credem că este necesar ca lipsa de interes să fie evidenţiată într-un document. Un exemplu 

de document l-ar putea reprezenta Procesul – verbal încheiat cu ocazia primei reuniuni a 

negocierilor, precum şi anunţul privind intenţia de negociere înregistrat la unitate şi afişat, 

faţă de care nesindicaliştii nu au avut nici un fel de reacţie.  

În situaţia în care salariaţii nemembrii de sindicat îşi manifestă interesul pentru participare la 

negocieri, este logic faptul că, organizaţia sindicală trebuie să urmărească dacă aceştia sunt 

desemnaţi în conformitate cu legea. În alte condiţii organizaţia sindicală se poate opune 

participării acestora la negocieri.   

o O situaţie specială o reprezintă cazul în care în unitate nu există un sindicat 

reprezentativ sau nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă ci 

există unul sau mai multe sindicate nereprezentative şi neafiliate la federaţii 

reprezentative. 

Coroborând textele de lege inclusiv ale convenţiilor ratificate de România opinăm faptul că 

un sindicat nereprezentativ poate participa direct  la negocierile colective  

art 135(1) lit b: “În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea 

contractului colectiv de muncă se face dupa cum urmează:  

      b)- dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în cadrul 

sectorului de activitate din care face parte unitatea sau nu există nici un sindicat, 

negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.   

Conform articolului mai sus enunţat, negocierile sunt purtate numai de reprezentanţii 

angajaţilor doar dacă la nivelul unităţii nu există nici un sindicat.  

Pentru a evita interpretări speculative asupra articolului 135.(1) lit b. invederam articolul 5 al 
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Convenţiei 135/1971 O.I.M, Convenţie ratificată de statul român şi care face parte din 

dreptul intern, Art.5 “Când într-o întreprindere există, în acelaşi timp, reprezentanţi 

sindicali şi reprezentanţi aleşi, trebuie luate măsuri corespunzatoare de garanţie 

pentru ca prezenţa reprezentanţilor aleşi să nu fie folosită pentru a slăbii situaţia 

sindicatelor interesate sau a reprezentanţilor acestora şi pentru încurajarea 

cooperării în toate problemele care îi privesc, între reprezentanţii aleşi, pe de o parte 

şi sindicatele interesate şi reprezentanţii acestora pe de altă parte .” 

Prin urmare un sindicat nereprezentativ  care este neafiliat sau afiliat la o federaţie sindicală 

nereprezentativă  poate  participa direct, alături şi în mod proporţional, cu reprezentanţii 

nesindicaliştilor la negocieri.  

Altfel, am întelege că nesindicaliştii ori cât de puţini ar fii, participa singuri la negocieri chiar 

dacă la nivel de unitate există unul sau mai multe sindicate nereprezentative. Să 

presupunem că două sindicate nereprezentative pot avea împreună 90% gradul de 

sindicalizare în unitate dar nefiind afiliate, nici unul nu poate participa la negocieri. Acest 

lucru nu rezultă nici din litera şi nici din spiritul legii.    

Nu vor putea participa la negocieri sindicate nereprezentative, (afiliate la federaţii 

nereprezentative sau neafiliate) dacă la negocieri participă sindicate reprezentative sau 

federaţii sindicale în interesul unui sindicat nereprezentativ, deşi reprezentanţii 

nesindicaliştilor pot participa  la negocieri în cel de al doilea caz. 

Important: 

În măsura în care dreptul de participare al sindicatelor nereprezentative la negocieri 

colective este contestat (pentru cazul când nu există un sindicat reprezentativ sau afiliat) 

sugerăm o posibilitate de implicare a sindicatului la negocieri. 

Reprezentanţii sindicali vor proceda la demararea procedurilor de începere a negocierilor 

făcând abstracţie de sindicat. Vor organiza adunarea salariaţilor având grijă de 

statutaritatea acesteia. Important ca la această adunare generală să participle prin 

reprezentare cât mai mulţi sindicalişti, astfel încât persoanele împuternicite să participe la 

negocieri să fie reprezentanţi sindicali. Dincolo de inconvenientele nereprezentării de sine 
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stătătoare a sindicatului se pot evidenţia şi anumite aspecte pozitive.  

Un rezultat bun al negocierilor poate conduce la creşterea încrederii în sindicat, implicit 

creşterea gradului de sindicalizare, evidenţierea nevoii efective privind existenţa şi 

funcţionarea unui sindicat. Chiar şi greva poate fi organizată relativ mai simplu.  

          

                     

3. Cadrul de negociere 

 

Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi 

sectoare de activitate.(art.128 al. 1). 

Această prevedere nu impune obligativitatea negocierilor la toate nivelurile. Se constată că 

la nivel naţional, negocierile colective au fost suprimate şi ca posibilitate, acest aspect 

reprezentând una din cele mai vehemente şi motivate critici aduse de sindicate, actualei 

legi.                                                           

xxx 

 La nivel naţional, pe baza principiului recunoaşterii reciproce, pot fi încheiate acorduri, 

convenţii, înţelegeri, în forma scrisă, care reprezintă legea părţilor şi a căror prevederi sunt 

aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare (art.153). 

 Acest acord, îmbracă forma unui contract colectiv de muncă încheiat la nivel intersectorial 

sau chiar naţional în cazul în care este încheiat de toate organizaţiile patronale şi sindicale 

reprezentative din ţară. Această situaţie ridică unele probleme, de exemplu: 

 Unde se înregistreaza aceste acorduri? 

 Ministerul Muncii nu este abilitat pentru înregistrarea acestor acorduri! 

Se impune autentificarea respectivului acord sau pur şi simplu forma scrisă şi semnarea de 

 

1. Definiţii 

 

În raport cu aceste opinii şi situaţii considerăm că legea trebuie modificată. 
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către părţi asigură caracterul de lege a părţilor ? 

 Cum se soluţionează eventualele litigii ? 

Care poate fi instanţa competentă material să judece eventualele litigii? Este acest acord un 

contract colectiv de muncă sau o convenţie civilă?  

Aceste tipuri de probleme apar la orice nivel la care se încheie. 

xxx 

Obligativitatea negocierilor colective este impusă, doar la nivel de unitate şi doar în cazul în 

care unitatea are peste 21 angajaţi (art.129 al.1). 

Pentru unităţile cu mai puţin de 21 de salariaţi pot fi încheiate contracte colective de muncă 

dar numai în condiţiile în care patronul acceptă sau inţiază negocierile.                                        

Obligativitatea vizează însă, doar începerea negocierile nu şi finalizarea acestora. 

În masura în care angajatorul nu iniţiază negocierile, iniţiativa poate fi preluată de sindicat.   

Sancţiunea în cazul neaplicării acestei obligativităţi apare doar în cazul unui refuz al 

angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă şi se manifestă prin 

amenda cuprinsă între 5000 lei şi 10 000 lei (art.217 (1) lit.b). 

 

 

Termenul în interiorul căruia se desfăşoară negocierile este deosebit de important, întrucât 

nu fixează doar nişte repere de timp, ci stabileşte la modul explicit, termenele la care se 

raportează derularea unor acţiuni cu responsabilitate juridica, spre exemplu, prelungirea 

contractului colectiv de muncă, conflicte colective de muncă sau poate conduce la situaţii de 

genul inexistenţei unui  contract colectiv de muncă aplicabil. 

Legea este suficient de ambiguă şi poate produce o serie de neînţelegeri cu privire la date 

şi acte ce trebuiesc realizate.  

4. Termene pentru negociere 
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Angajatorul este obligat să iniţieze negocierile cu cel puţin 45 de zile până la expirarea 

contractului colectiv de muncă sau a actelor adiţionale ale acestuia (art. 129 (3)). 

În cazul în care angajatorul nu realizează acest demers, negocierea va începe, la cererea 

scrisă a organizaţiei sindicale în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data 

comunicării solicitării privind negocierea (art.129 (4)). 

În cazul existenţei situaţiilor limită de timp, putem constata ca negocierile pot începe cu 35 

de zile calendaristice înaintea expirării contractului în vigoare. În măsura în care părţile 

stabilesc durata negocierilor, conform art. 130 (4) lit.c, întreaga perioadă de 60 de zile 

prevazută de art. 129 (5), se induce o perioadă de 25 de zile de la data expirării 

contractului, perioada în care, este posibil să nu existe acoperire contractuală. 

Ţinând cont de faptul că noul contract colectiv de muncă se aplică cel mai devreme de la 

data înregistrării la autoritatea competentă (în cazul CCM – urilor la nivel de unitate de către 

Inspecţia Muncii) şi faptul că autoritatea competentă va înregistra contractul colectiv de 

muncă după verificarea condiţiilor procedurale prevăzute de lege şi care necesita timp, la 

care se adaugă şi posibilitatea restituirii contractului pentru conformare, putem asista la o 

creştere nedefinită a perioadei în care lipseşte acoperirea contractuală. 

Când pot apărea astfel de situaţii, o posibilă soluţie o constituie prelungirea printr-un act 

adiţional a contractului colectiv de muncă pentru o perioadă limitată de timp dar 

acoperitoare pentru asigurarea negocierilor. Trebuie avut în vedere însă, faptul că pe toată 

această perioadă, deşi ne aflăm în plin proces de negociere, ne aflăm sub autoritatea unui 

contract iar greva nu poate fi declanşată până la expirarea perioadei stabilite prin actul 

aditional, chiar dacă negocierile au eşuat (art.164). 

Pentru a evita un blocaj generat de lipsa timpului, sugerăm sindicatelor să uzeze de 

prevederile art. 140, respectiv utilizarea “anunţului privind intenţia începerii negocierilor 

colective”. 

Anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective se transmite în forma scrisă 

părţilor îndreptăţite să negocieze, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea negocierilor. 
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Sindicatele nereprezentative trebuie să aplice aceste prevederi, întrucât lipsa unei 

organizări în termen al salariaţilor nesindicalişti sau alt gen de manifestare a interesului 

acestora, pot fi considerate ca şi refuz de participare la negocieri (art.140 (3)). 

Anunţul va trebui înregistrat la secretariatul unităţii iar copii după acest anunţ pot fi expuse 

în locuri de afisaj.  

Un eventual interes al unui salariat sau grupuri de salariaţi nesindicalişti privind participarea 

la negocieri, chiar dacă se precizează printr-o notificare înregistrată la secretariatul unităţii, 

nu poate fi considerat ca şi accept sau interes de participare, dacă decizia de participare nu 

este luată în cadrul unei adunări generale a nesindicaliştilor, organizată conform legii. 

Durata negocierilor colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decat cu acordul 

părţilor ( art. 129.al.5). 

Pentru încadrarea în timp, sugerăm sindicatelor să comunice anunţul privind intenţia de 

negociere cu 15 zile calendaristice înaintea celor 60 de zile prevăzute pentru negocieri, 

astfel încât un eventual refuz al angajatorului sau nesindicaliştilor să fie evidenţiat din timp 

iar negocierile să înceapă cât mai aproape de prima zi a celor 60 stabilite pentru negocieri.  

                      

 

5.1 – Declanşarea negocierilor  

Momentul declanşării procedurilor privind negocierile este dat de anunţul făcut de angajator, 

privind intenţia de începere a negocierilor sau a cererii sindicatului în acest sens, dacă 

angajatorul nu a iniţiat negocierile. 

5.2 – Convocarea părţilor 

În termen de 5 zile calendaristice, de la data declanşării procedurii de negociere (anunţul, 

iniţiativa angajatorului sau solicitarea scrisă a sindicatului) angajatorul este obligat să 

convoace părţile îndreptăţite să participe la negociere ( art.130). 

5. Procedura de negociere 
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Părţile îndreptăţite trebuie să fie însă cunoscute iar sindicatele să facă acest lucru.  

În cazul sindicatului reprezentativ nu se pune problema, fiind înregistrat inclusiv la inspecţia 

muncii dar este indicat pentru evitarea oricăror situaţii de blocaj, ca sindicatul reprezentativ 

să-şi facă cunoscută din timp, la nivelul unităţii, această calitate (a se vedea anunţul privind 

intenţia de negociere şi care trebuie să fie insoţit de documente de reprezentativitate).  

Pentru sindicatul nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă, trebuie realizată în 

prealabil o diligenţă necesară privind informarea unităţii cu privire la existenţa afilierii, 

solicitarea de reprezentare şi mandate. 

Sindicatul nereprezentativ, neafiliat sau afiliat la o federaţie nereprezentativă, va informa din 

timp unitatea şi va solicita convocarea la negocieri. Acest sindicat nu va putea însă iniţia şi 

participa la negocieri dacă la nivelul unităţii există un sindicat reprezentativ sau un sindicat 

nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă.  

Reprezentarea salariaţilor nesindicalişti – nu face subiect  de interes în acest ghid, dedicat 

sindicatelor, însă trebuie monitorizată şi intervenit în caz de nevoie, de către sindicatul 

nereprezentativ. 

5.3 - Prima şedinţă de negociere 

În cadrul primei şedinţe de negociere, se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter 

confidential şi data la care angajatorul le va pune la dispoziţia sindicatelor privitor la cel 

puţin următoarele aspecte: 

1) situaţia economică – financiară la zi 

2) situaţia ocupării forţei de muncă  

şi se încheie primul Proces verbal prin care se consemnează: 

a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte conform 

împuternicirilor scrise; 

b) persoanele mandatate să semneze contractual colectiv de muncă 
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c) durata maxima stabilită pentru negocieri  

d) locul şi calendarul reuniunilor  

e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri  

f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să părticiple la negociere 

g) alte detalii privind negocierea  

Cu privire la alte detalii prevăzute de punctul g) considerăm că foarte important este 

regulamentul de negociere. Un regulament de negociere poate stabilii o serie de reguli 

obligatorii pentru părţi: asigurarea secretariatului pentru negocieri, reguli privind intervenţiile 

în cadrul negocierilor, revenirea sau nu asupra clauzelor negociate şi consemnate în 

procese verbale anterioare, asumarea unor responsabilităţi în cazul neparticipării la 

negocieri, etc. 

Când toate aceste aspecte au fost realizate, se consideră că prima şedinţă de negociere s-a 

desfăşurat  şi că de drept şi de fapt, negocierile au fost începute. 

Pentru toate celelalte şedinţe de negociere, până la finalizare, conţinutul negocierilor se va 

consemna în procese verbale. 

                                                                                                                    

 

 

Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în 

condiţiile prevăzute de lege (art 132(1)). 

În practică, s-a evidenţiat opinia părţii patronale cu privire la faptul că, pot fi negociate doar 

drepturi consacrate de lege sau contracte colective de muncă încheiate la nivel superior şi 

aplicabile, chiar dacă îşi asumă caracterul minimal al acestora conform alineatelor 2 şi 3 ale 

Atenţie: Procesele verbale au o importanţă  deosebită 

şi trebuie tratate ca atare. 

 

6. Clauzele contractului colectiv de muncă 
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art. 132. 

Sindicatele trebuie să fie suficient de inventive, să construiască argumente şi să invoce 

orice fel de revendicare, cu condiţia ca acestea să nu fie interzise sau limitate expres de 

lege. Un exemplu îl constituie interdicţiile  prevăzute de art. 138, pentru sectorul bugetar. 

Pentru sectorul concurenţial, revendicările pot să îmbrace orice formă, inclusiv “sporul de 

zâmbet“, iar în măsura în care este acceptat, devine lege a părţilor. Am utilizat acest tip de 

spor care s-a bucurat de o anumită notorietate, dar odată acceptat, a devenit cum s-ar 

spune “perfect legal” şi probează posibilităţi extinse de negociere. Evident că şi pentru 

sectorul bugetar, cu excepţia interdicţiilor prevăzute de lege, acordurile colective pot 

cuprinde tot felul de clauze novatoare în interesul salariaţilor. O atenţie deosebită trebuie 

acordată clauzelor cu caracter permanent şi care vizează salariul, condiţiile de muncă, 

timpul de muncă şi repaus, formarea profesională. 

Trebuie avut în vedere faptul, că actuala lege, anulează dreptul sindicatelor de a negocia 

normele de muncă. Sindicatele sunt cel mult consultate. 

Împotriva unor posibile abuzuri din partea angajatorilor, de genul normelor de muncă, pentru 

care patronul este “generos” prin punerea la dispoziţia salariatului a dotarilor tehnologice 

necesare oricât de mult timp, cu condiţia ca norma de muncă să fie atinsă, sindicatele 

trebuie să vizeze la modul serios şi profesionist, activitatea în cadrul comitetelor de 

securitate şi sănătate în muncă, să relaţioneze permanent cu inspectorii din cadrul  

inspecţiei muncii, să-şi specializeze delegaţii sindicali în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă.  

                                                                                                                         

Aceste drepturi nu pot fi însă prevăzute de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, 

întrucât la acest nivel se aplică principiul erga omnes (Art 133.al1.lit a). Prin urmare, aceste 

drepturi trebuie să constituie obiectul unei alte înţelegeri scrise şi care, conform art. 153 

Atenţie! Conform legii, sindicatele pot negocia anumite drepturi, 

doar pentru membrii de sindicat (Art.153).             
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devine “legea părţilor” ca şi contractul colectiv de muncă. 

Propunere de modificare legislativă  

Această posibilitate, poate să apară mai ales în zona “Sindicatelor galbene“. Un sindicat 

responsabil respectă aplicaţia caracterului erga omnes a contractelor indiferent de afiliere 

sau nu a salariaţilor la organizaţia sindicală.  

Convenţia O.I.M. nr. 98 /1949 Art 2.pct 2, precizează: “Sunt, cu deosebire, asimilate actelor 

de ingerinţă în sensul prezentului articol, măsurile tinzând să provoace crearea unor 

organizaţii de muncitori, dominate de un patron sau o organizaţie de patroni sau să sprijine 

organizaţii de muncitori prin mijloace financiare sau în alt mod, în scopul de a pune aceste 

organizaţii sub controlul unui patron sau al unei organizaţii de patroni.”  

 

 

La finalizarea negocierilor, contractul integral va fi semnat doar de către reprezentanţii 

mandatataţi în acest sens ( art. 130, al. (5).lit b şi art. 136(1) ). 

Contractul colectiv de muncă, încheiat în forma scrisă se înregistrează prin grija părţilor (de 

regulă, de către partea cea mai interesată, adică de sindicate) la Inspecţia Muncii.  

Pentru înregistrare la Inspecţia Muncii, se constituie un dosar care trebuie să cuprindă: 

a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi 

semnatare sunt  plus unul pentru Inspectia Muncii. Toate seturile trebuie semnate de 

persoanele împuternicite de catre părţi; 

b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să părticipe la negociere; 

c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi 

semnării contractului colectiv de muncă. Practic, este vorba de două împuterniciri, 

câte una pentru fiecare scop în parte, negociere şi semnare. Numărul persoanelor  

care semnează contractul colectiv de muncă poate fi restrâns în raport cu numărul 

7. Încheierea negocierilor, înregistrarea contractelor 
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persoanelor împuternicite pentru negocieri, poate fi chiar o singură persoană de la 

fiecare parte; 

d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor; 

e) procesele verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare 

sunt, plus unul pentru Inspecţia Muncii. 

Dosarul astfel constituit şi în conformitate cu prevederile art. 143 ( 2 ), însoţit de o scrisoare 

de înaintare, se depune la Inspecţia Muncii în vederea înregistrării.  

Inspecţia Muncii verifică îndeplinirea condiţiilor procedurale prevăzute de prezenta lege şi 

procedează la înregistrarea contractului (art.145). 

Contractul colectiv de muncă poate fi respins de către Inspecţia Muncii şi retrimis părţilor în 

următoarele situaţii: 

a) Părţile nu au depus dosarul conform art.143 (2). 

b) Reprezentantul oricărei părţi care a participat la negocieri nu a fost de acord cu 

oricare dintre clauzele contractului şi acest fapt a fost consemnat în procesul verbal 

de negociere  

   Atenţie!  Această prevedere este una dintre cele mai speculative. Orice persoană 

poate bloca negocierile prin solicitarea consemnării refuzului în procesul verbal de 

negociere. Ca soluţie, am propus anterior, cu privire la prima şedinţă de negociere, să se 

instituie  un regulament de negociere care să anuleze această posibilitate, prin procedura 

de reprezentare integrală a părţilor prin purtatorul de cuvânt  şi odată acceptat regulamentul 

devine regula pentru negocieri.Împotriva refuzului înregistrării contractului de către Inspecţia 

Muncii, părţile interesate se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004. 

Refuzul de înregistrare poate viza doar chestiuni procedurale nu şi chestiunile de fond, 

respectiv clauzele contractuale, chiar dacă acestea ar fi susceptibile de nulitate. Inspecţia 
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Muncii sau MMFPS nu au aceste prerogative, nu au dreptul să facă nici macăr observaţii. 

Contractele colective de muncă nu pot fi denunţate unilateral şi încetează la împlinirea 

termenului, dizolvarea sau lichidarea judiciară a unităţii prin acordul părţilor ( art. 151 şi 

152.1 ). 

Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea contractului colectiv de muncă 

se soluţionează de Tribunal, Secţia Litigii de Munca ( art.152 .2 ). 

Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate în 

negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de 

muncă ( art.131 aliniatul 2). 

Modificarea contractului se poate face doar în baza şi conform art. 149, art. 150. 

Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale 

acestora prin care se soluţionează conflictele colective de muncă, precum şi hotărârile 

arbitrale în această materie începând cu data pronunţării acestora. Hotărârile arbitrale se 

transmit depozitarului contractului colectiv de muncă pentru înregistrare ( art.128 alin. 4 ). 

 În cazul în care pe parcursul derularii unui contract colectiv de muncă, angajatorul işi 

modifică obiectul principal de activitate, îi vor fi aplicabile prevederile contractului 

colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate în care se încadrează 

noul obiect principal de activitate (art. 222 pct.4); 

Ce se poate întampla în acest caz? - Contractul colectiv de muncă existent la noul sector 

poate avea stabilite clauze mai favorabile sau nu, faţă de celălalt contract. 

 În situaţia în care clauzele sunt mai nefavorabile, nu se poate pune problema 

reducerii drepturilor întrucat, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii 

este încă în vigoare, contractul superior find asociat ca prevedere minimală; 

 În situaţia în care clauzele sunt mai favorabile iar angajatorul nu acceptă să acorde 

acele drepturi, acest lucru constituie un litigiu de muncă şi poate fi tratat ca atare.     
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Din perspectiva efectelor contractelor colective de muncă, acestea se pot negocia la nivelul 

angajatorilor, grupurilor de unităţi sau sectoare de activitate. 

Dacă la nivelul unităţilor (angajatorilor) în anumite condiţii, negocierile sunt obligatorii, la 

nivelul grupurilor de unităţi şi sectoare de activitate, negocierile se desfăşoară numai dacă 

părţile convin acest lucru. 

Legea produce o serie de inconveniente. Dacă la nivelul angajatorului, contractul colectiv de 

muncă are caracter erga omnes, pentru celelalte niveluri această aplicabilitate este 

condiţionată de o serie de factori şi situaţii. 

Din dispozitiile art. 133 alin. 2, rezultă faptul că la aceste niveluri se încheie un singur 

contract colectiv de muncă, însă aplicabilitatea contractului încheiat la nivel de sector de 

activitate se face doar pentru angajaţii din sector ai căror patroni sunt afiliaţi la organizaţiile 

patronale semnatare ale contractului ( art 133, alin.1, lit c ). 

Faţă de acest aspect, învederam faptul că şi dacă sindicalismul într-un sector de activitate 

ar avea un nivel de 100%, grad de sindicalizare şi ar fi reprezentat la negocieri într-un cadru 

unitar, faptul că o parte din patroni (angajatori) nu doresc să se asocieze la o organizaţie 

patronală  acest lucru conduce la transformarea de fapt a sectorului de activitate în grup de 

unităţi. La angajatorii care nu au obligaţia negocierilor colective şi nici nu se asociază la o 

organizaţie patronală negociatoare nu există nici un contract colectiv de muncă aplicabil. 

Prin urmare avem de a face cu o încălcare a dreptului salariaţilor la negocieri colective 

prevăzut de Constituţia României precum şi în convenţiile şi tratatele internaţionale în 

materie. 

Chiar şi din perspectiva reprezentării părţilor în negociere la aceste niveluri, condiţiile 

impuse privind reprezentativitatea limitează încă o dată posibilitatea negocierilor. La nivel de 

angajatori, dacă aceştia doresc să constituie un grup de unităţi,conform art 134 pct A, lit b  

şi dacă la nivelul unuia din aceştia nu există un sindicat reprezentativ, angajatorul nu poate 

8. Contracte colective de muncă - grupuri de unităţi, sectoare de activitate 
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participa la grup, chiar dacă acesta la nivelul lui îşi incheie un contract colectiv de muncă 

având ca partener reprezentanţii salariaţilor. De aceasta dată, condiţionalitatea este dată de 

existenţa sindicatelor reprezentative şi evident de voinţa acestora de a negocia la acest 

nivel. 

 

 

9.1 – Anunţul privind intenţia de negociere (Art 140 al 1) 

Ambiguitatea din conţinutul articolului trebuie anulată procedural. 

Conform textului acest anunt se face de sindicat dacă angajatorul nu iniţiază negocierile în 

termenul prevazut de art.129.(3), adică 45 de zile înaintea expirării contractului. 

Anunţul trebuie transmis tuturor părţilor îndreptăţite, cu cel putin 15 zile înaintea negocierilor 

art.140(3). Acest termen conduce evident la amânarea începerii negocierilor cu încă 15 zile 

Pentru a evita acest tip de decalaj sugeram că, anunţul privind intenţia de negociere să se 

facă înaintea celor 60 de zile,  stabilite pentru negocieri, asigurându-se astfel  finalizarea 

acestora înaintea expirării contractului. Transmiterea se face prin orice forma de 

comunicare dar cu condiţia asigurării confirmării de primire. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sumar: etape procedurale, anexe 
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Antet  

Nr. /data  - adresa                                                                                    

                                                      

                                                      ANUNŢ 

                                        privind intenţia de negociere  

 

Sindicatul ……………………………..date de identificare (constituire, reprezentativitate) în 

conformitate cu prevederile art. 140 din Legea 62/2011, vă face cunoscută intenţia de 

negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate/ grup de unităţi/ sector de 

activitate, pentru anul ……….. 

Preşedinte          

                                                                       

9.2 – Cererea scrisă a sindicatului privind negocierea . Art 129 ( 3) 

Cererea privind negocierea se face în cazul în care angajatorul nu iniţiază negocierile în 

termenul stabilit de lege. Cererea constituie, de drept, declanşarea procedurilor pentru 

negociere. 

Întrucat conform art.129 (4), începerea negocierilor poate fi amanită cu cel mult 10 zile de la 

depunerea cererii, putem asista la reducerea celor 45 de zile la 35 de zile. 

Luând în considerare art. 130 (1) care mai acorda înca 5 zile pentru convocarea părţilor 

perioada negocierii se poate reduce cu înca 5 zile, rămânând pentru negocieri doar 30 de 

zile calendaristice până la expirarea contractului în vigoare. 

Prin urmare sugerăm că cererea să se facă în prima zi a perioadei de 45 de zile. 
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Antet  

Nr /data  adresa  

 

                                      Domnului director  

                                      Unitatea …………… 

Sindicatul ………………..datele de identificare  (constituire, reprezentativitate). Prin 

prezenta, vă transmitem, în conformitate cu art. 129 ( 3) din Legea 62/2011,  prezenta - 

Cerere privind începerea negocierilor -  întrucat nu a fost realizată iniţierea obligatorie de 

către dumneavoastră a negocierilor colective. 

În conformitate cu legea, prezenta cerere constituie declanşarea procedurilor privind 

negocierile colective şi vă rugăm, ca în termenul stabilit de lege, să convocaţi părţile 

îndreptăţite, să participe la negocieri . 

Preşedinte                                                                               

În cazul în care sindicatul este nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă, 

această diligenţă cade în sarcina federaţiei . 

9.3 -  Împuterniciri pentru participare la negociere  Art.130 (5) 

În cadrul primei sedinţe de negociere, se vor consemna în Procesul verbal componenţa 

nominală  a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza împuternicirilor scrise. 

Practic împuternicirea scrisă trebuie să consemneze două aspecte: numele pesoanelor din 

echipa de negociere şi numele persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de 

muncă. 

Se poate conveni prin Regulament de negociere sau consemnare în procesul verbal dacă 

toate persoanele care participă la negocieri semnează şi contractul sau chiar numai câte o 

persoană.  
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Este indicat să se consemneze şi persoanele care semnează procesele verbale aferente 

întâlnirilor pentru negocieri.  

Data primului Proces Verbal constituie data declanşării negocierilor colective (A nu se 

confunda cu data cererii pentru negocieri conform art.129, care constituie data începerii 

procedurilor pentru negociere). 

Antet  

Nr./ data  adresa  

 

Sindicatul ……………………… datele de identificare (constituire, reprezentativitate) 

Împuternicesc în vederea negocierilor colective la nivelul unităţii ……următoarele persoane: 

Nume ……Prenume….….  Date de identificare . 

Pentru semnarea contractului colectiv de muncă se împuternicesc următoarele persoane: 

Nume……Prenume …… Date de identificare  

Preşedinte                                                            

9.4 -  Mandat de reprezentare  

Sindicatele care nu au obţinută reprezentativitatea, vor apela la federaţia reprezentativă la 

care sunt afiliate în vederea participării la negocieri în numele şi interesul sindicatului. 

Cererea va conţine şi mandatul solicitat de lege, urmând ca federaţia să desemneze prin 

împuternicire persoanele pentru negocieri şi semnarea contractului colectiv de muncă 

Cererea şi mandatul cât şi împuternicirile sunt necesare în vederea participării la negocieri 

dar şi la înregistrarea contractului sunt necesare în vederea înregistrării contractului. 
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1. Declanşarea conflictelor de muncă 

2. Concilierea conflictelor de muncă 

3. Medierea şi arbitrajul  

4. Greva. Declararea, declanşarea grevei. Greva de avertisment. Greva de 

solidaritate. Greva propriu-zisă 

5. Responsabilităţi speciale în raport cu greva  

6. Participarea la grevă 

7. Suspendarea, încetarea grevei  

8. Efectele  grevei   

 

 

 

 

 

 

 

Modulul 3 

Conflicte colective de muncă 
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Încălcarea cu vinovăţie de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit raporturilor 

de muncă stabilite în conformitate cu prevederile legale şi condiţiile negociate prin contractul 

colectiv şi individual de muncă, atrage răspunderea acesteia ( art.154 ). 

Din perspectiva art.154, conflictele de muncă pot fi conflicte colective de muncă  şi conflicte 

individuale de muncă. 

Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu 

caracter economic profesional sau social al salariaţilor (art.158), acestea putand fi 

declanşate doar în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor 

contractelor colective de muncă (art. 156). 

Se poate constata că, acest tip de conflict nu se poate desfăşura în condiţii de legalitate 

decât în perioada negocierilor colective şi în legătură cu acestea. Acest aspect este 

deosebit de important întrucât,  greva, ca şi formă extremă de protest nu se poate desfăşura 

în condiţii de legalitate decât în aceast context. 

Conflictele de muncă pot fi declanşate în condiţiile art.161, pentru următoarele situaţii: 

a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori 

acord  colectiv de muncă, în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract 

sau acord ori cel anterior a încetat; 

b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi; 

c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de 

muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor. 

Asupra situaţiei a) este nevoie să se facă câteva observaţii: Conform textului, refuzul de 

începere a negocierilor vizează cazurile de inexistenţă sau expirare a contractului. Cum se 

manifestă acest refuz? Ce se întâmplă însă când avem un contract colectiv în vigoare dar 

 1. Declanşarea conflictelor de muncă 
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suntem în perioada negocierilor?  

Refuzul poate fi explicit sau lipsa unei reacţii în cazul prevazut de art. 129, pct. 4. După 

trecerea a 10 zile de la solicitarea sindicatului privind începerea negocierilor sunt asigurate 

premisele declanşării conflictului de muncă. 

Pentru situaţia b) conflictul colectiv de muncă poate fi declanşat şi în perioada negocierilor 

şi derularea acestora. Este posibil dar nu este indicat, să fie declanşate conflicte pentru 

fiecare caz de divergenţă. La capitolul negocieri colective sugerăm încheierea unui 

regulament de negociere. În practică se întâmplă în majoritatea cazurilor să apară clauze 

care să se găsească în divergenţă.  

De regulă, clauzele aflate în divergenţă se amână, conform regulamentului de negociere, 

pentru a fi discutate la sfârşit pentru a nu bloca restul negocierilor. 

Pentru situaţia c), se poate constata posibilitatea legală de a declanşa conflictul colectiv de 

muncă a doua zi dupa expirarea termenului convenit pentru negocieri.  

În toate aceste cazuri (nu altele!), sunt asigurate premisele declanşării, în deplină 

legalitate, a conflictelor de muncă. 

În aceste cazuri, partea care reprezintă salariaţii la negocieri, va sesiza în scris angajatorul 

sau organizaţia patronală despre aceasta situaţie (art.162).  

Sesizarea trebuie să imbrace forma şi conţinutul prevăzut de lege. Sesizarea se face în 

scris şi se înregistrează la secretariatul administrativ al patronatului pentru a se asigura 

probaţiunea depunerii. Este foarte important ca sesizarea să cuprindă obligatoriu cele 

trei elemente constitutive ale acesteia şi anume: revendicările, motivările şi 

propunerile de soluţionare. 

Au fost cazuri când s-a pus sub semnul nelegalităţii conflictul de muncă tocmai pentru 

insuficienţa sesizării, prin nemenţionarea celor trei elemente structurale ale sesizării.  Dacă 

revendicările şi motivările (argumentele) acestora nu ridică în general probleme, 

propunerile însă, trebuie să probeze capacitatea sindicatelor de a demonstra competenţe 

manageriale pentru soluţiile care presupun chestiuni financiare. Totuşi dacă unele 
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revendicări invocă reglementări mai favorabile prevăzute de anumite legi sau contracte de 

muncă aplicabile, atunci soluţiile sunt efectiv de aplicare a legii sau contractelor. 

Sesizarea nu este obligatorie decât în situaţia în care negocierile au fost începute, s-a ajuns 

în situaţie de divergenţă iar această situaţie este consemnată în procesul verbal de 

negociere (art.162, alineatul 2) 

Procesul verbal, la rândul său, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu cele trei precizări: 

revendicarea sau revendicările aflate în divergenţă, motivarea acestora şi propunerile de 

soluţionare. 

În plus, deşi nu este stipulat în lege, procesul verbal trebuie să consemneze existenţa 

premiselor declanşării conflictului colectiv de muncă, ca şi în cazul sesizării. 

Şi în cazul sesizării şi al procesului verbal, angajatorul sau organizaţia patronală are 

obligaţia de a răspunde în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării 

sau consemnării în procesul verbal, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare 

revendicare ( art 162.2). 

Dacă în termenul prevăzut de lege, organizaţia sindicală, parte în negocieri, nu primeşte un 

răspuns sau acesta este nemulţumitor, conflictul colectiv de muncă se poate declanşa (art. 

163).     

Declanşarea efectivă a conflictului colectiv de muncă se realizează astfel: 

Organizaţia sindicală notifică angajatorul cu privire la declanşarea conflictului colectiv de 

muncă şi sesizează în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul în raza căruia îşi 

desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul, în vederea 

concilierii (art.165.a). 

Sugerăm sindicatelor,  ca actele transmise să poarte denumirea consacrată de lege, adică  

“notificare” şi “sesizare pentru conciliere”,  pentru a nu se putea produce nici un fel de 

interpretare.  

Notificarea trebuie să cuprindă,( deşi nu este prevăzut expres de lege conţinutul notificării) 
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menţiuni cu privire la responsabilităţi conforme cu articolele 193,  203 - 206, din legea 

62/2011 întrucât aceste aspecte pot presupune sancţiuni penale iar patronatul poate invoca 

orice pe acest aspect. Notificarea poate să se constituie şi într-o solicitare expresă către 

patronat privind poziţia acestuia, adică impunem patronatului să se pronunţe anterior 

declanşării grevelor, urmând ca organizatorii grevei să ia act de acestea şi să le analizeze 

în consecinţă.  

Cu privire la textul art 165 lit a, opinăm faptul că acesta este ambiguu şi poate produce la 

rândul său confuzii cu privire la sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Credem că relevant este locul unde unitatea îşi are sediul, nu unde îşi desfăşoară 

activitatea salariaţii, întrucât o unitate poate desfăşura activităţi pe raza mai multor judeţe. 

Pentru acest caz şi în măsura în care divergenţa vizează activitatea unei părţi de salariaţi 

care îşi desfăşoară activitatea în alt judeţ decât în judeţul în care îşi are sediul unitatea 

sesizarea scrisă poate fi transmisă inspectoratului teritorial al judeţului în care salariaţii au 

declanşat conflictul. 

Şi din motive generate de caracterul erga omnes al contractului colectiv de muncă, 

indiferent în ce judeţ s-ar desfăşura activităţile acestora şi care se înregistrează doar în 

judeţul în care îşi are sediul juridic unitatea şi conflictul de muncă trebuie sesizat tot la 

nivelul acestui judeţ.  

Pentru contractele colective de muncă ce se negociază la nivelul grupurilor de unităţi şi 

sectoare de activitate, sesizarea se transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

Sesizarea pentru conciliere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, conform art.166 

următoarele: 

 Angajatorul sau organizaţia patronală cu indicarea sediului şi datelor de contact ale 

acestuia /acesteia;  

 Obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia; 

 Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de articolele 161-163, (una din situaţiile 
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prevăzute de art.161, notificarea angajatorului conform art. 162, lipsa răspunsului sau 

răspunsul nesatisfăcător conform art. 163); 

 Desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organizaţia 

sindicală, parte în negocieri ( 2 – 5 persoane, conform art.169.1) Desemnarea se 

realizează prin “ împuternicire“ 

 Atenţie !   Cu excepţia procesului – verbal care poartă semnăturile reprezentanţilor 

patronali, atât notificarea cât şi sesizarea pentru conciliere trebuie să poarte însemnele 

înregistrării, pentru asigurarea probaţiunii, pentru cazurile în care acest lucru se cere a fi 

dovedit.  

Atunci când notificarea şi sesizarea pentru conciliere sunt conforme şi înregistrate, conflictul 

colectiv de muncă se consideră declanşat.  

 

 

Concilierea conflictelor colective de muncă este obligatorie, (art.168.1), se face numai între 

părţile aflate în conflict (art.167) şi se realizează de către reprezentanţii Ministerului Muncii 

sau ai Inspectoratelor Teritoriale de Muncă. 

După cum s-a observat, reprezentarea salariaţilor se poate face atât de sindicatul 

reprezentativ cât şi de federaţia sindicală reprezentativă în numele sindicatului 

nereprezentativ - această situaţie poate să fie întâlnită la nivelul unui angajator. Parte în 

conciliere poate fi doar una din formele de reprezentare a salariaţilor, în masura în care 

doar acea parte a declanşat conflictul colectiv de muncă. 

Ministerul Muncii sau inspectoratele teritoriale sunt obligate ca în termen de trei zile de la 

primirea sesizării pentru conciliere să-şi desemneze delegatul pentru participare la 

conciliere şi să comunice numele acestuia părţilor aflate în conflict (art.168.1). 

În termen de şapte zile, MMFPS sau inspectoratele teritoriale de muncă, după caz, 

2. Concilierea conflictelor de muncă  
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convoacă părţile aflate în conflict la concilierea acestuia.  

Din delegaţia sindicală pot face parte şi reprezentanţi ai federaţiei sau confederaţiei la care 

sindicatul este afiliat. Numele acestora trebuie însă stipulat în lista nominală, transmisă 

conform art. 166, la MMFPS. Pe o interpretare restrictivă a legii, nerealizarea acestui lucru 

poate conduce la neacceptarea participării acestora.  

Delegatul sindical trebuie să îndeplinească cumulativ doua condiţii:  

 să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie angajat în cadrul unităţii  

 reprezintă federaţia sau confederaţia la care este afiliat sindicatul (art. 169.2) 

Aceaste condiţii sunt deosebit de restrictive întrucât, nu permit cooptarea în grupul de 

reprezentare a salariaţilor, a unor experţi specializaţi în dreptul muncii, din afara sistemului 

sindical sau unitate, mai ales pentru cazurile când sindicatul nu este afiliat la nici o 

organizaţie.  

 

 

Susţinerile părţilor cu ocazia concilierii şi rezultatele dezbaterilor se consemnează într-un 

proces verbal  ce se întocmeşte în original, câte unul pentru fiecare parte aflată în conciliere 

şi pentru MMFPS. 

În cazul în care cu ocazia concilierii se ajunge la un acord, conflictul colectiv de muncă este 

încheiat (art. 172). 

Pentru situaţiile în care nu se realizează un acord sau se realizează doar parţial în procesul 

verbal se vor consemna revendicările, la modul distinct cele soluţionate şi cele rămase 

nesoluţionate. Pentru cele rămase nesoluţionate vor fi consemnate inclusiv punctele de 

vedere ale fiecărei părţi, în legătură cu acestea (art.173).   

Aceste aspecte sunt deosebit de importante întrucât, în cazul continuării conflictului, 

motivele de grevă nu pot fi decât revendicările rămase nesoluţionate şi nu altele. 

Propunere de modificare a textului de lege  
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Procesul verbal încheiat cu ocazia concilierii va fi adus la cunoştinţa salariaţilor de către  

partea care a făcut sesizarea pentru efectuarea concilierii (art. 174), adică de sindicat. 

                       

      

Soluţionarea pe cale amiabilă a conflictului de muncă, poate fi continuată după procedura 

concilierii prin mediere şi arbitraj dar aceste proceduri nu mai sunt obligatorii. 

Cele două proceduri pot fi stabilite doar prin consens de către părţile aflate în conflict. În 

acest caz acestea devin obligatorii şi se pot realiza înaintea sau în timpul desfăşurării grevei 

(art.180 ). 

Pentru mediere sunt aplicabile prevederile art 73.al 2 din Legea 192/1996. 

Pentru arbitraj trebuie avut în vedere faptul că hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul 

pentru Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă MMFPS devin 

obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de muncă şi devin executorii din 

momentul pronunţării lor (art. 179.2). 

Cum s-ar spune, ne vom afla în faţa unei sentinţe fără drept de apel, executorie. Prin 

urmare sugerăm sindicatelor să accepte arbitrajul doar pentru divergenţe ce vizează zona 

de reglementare (interpretare, întindere, câmp de aplicare), întrucat MMFPS nu are 

expertiză în toate domeniile care sunt vizate de un contract colectiv de muncă. O altă 

situaţie de arbitraj poate fi acceptată atunci când continuarea grevei nu asigură soluţionarea 

revendicărilor iar contractul colectiv de muncă trebuie finalizat, încheiat şi înregistrat. 

Această soluţie poate asigura un suport asiguratoriu şi chiar valoros , al delegaţilor sindicali 

în faţa propriilor membri. 

 

 

 

3. Medierea şi arbitrajul 
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Declararea, declanşarea grevei  

Greva reprezintă orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrului într-o unitate. 

Chestiunile de legalitate a grevei vizeaza la modul explicit atât caracterul colectiv cât şi 

voluntariatul în raport cu aceasta. 

Cele două caractere obligatorii sunt generate de faptul că hotărârea de declarare a grevei 

poate fi luată prin acordul scris a cel puţin jumătate din numărul membrilor de sindicat (art. 

183.1). 

Cum poate fi obţinut acest acord scris şi cum se ia hotărârea? 

Conducerea sindicatului poate organiza o adunare generală în acest scop la care să invite 

toţi membrii de sindicat. Condiţia de reprezentativitate  impune ca sindicatul să aibă ca 

membri, cel puţin jumătate din numărul total de salariaţi ai unităţii. Din aceştia, jumătate 

trebuie să se pronunţe pentru declararea grevei. Prin urmare o grevă poate fi declarată cu 

acordul a cel puţin un sfert din numărul salariaţilor unităţii. 

În măsura în care, prin convocarea unei adunări generale, nu poate fi asigurată participarea 

a cel puţin un sfert din numărul salariaţilor din unitate care să-şi exprime acordul privind 

greva, o soluţie o reprezintă procedura de obţinere a acordului scris pe un tabel nominal 

care să circule în rândul salariaţilor. Capătul de tabel trebuie să consemneze motivul pentru 

care salariaţii îşi exprimă acordul. 

Hotărârea de declarare a grevei însoţită de tabelul nominal se comunică în scris 

angajatorului.  

Data de declanşare efectivă a grevei trebuie să preceadă cel puţin două zile lucrătoare 

după comunicarea hotărârii de declarare a grevei ( art.182, art.183). 

4. Greva. Declararea, declanşarea grevei. Greva de avertisment. Greva de 

solidaritate. Greva propriu-zisă  
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Grevele sunt de următoarele tipuri: avertisment, propriu-zisă, solidaritate. 

Greva de avertisment se desfăşoară pe o durată de cel mult două ore şi se desfăşoară 

după cel puţin două zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii de declarare a grevei (art. 

185). 

După încă două zile calendaristice de la desfăşurarea grevei de avertisment se poate 

desfăşura greva propriu-zisă (art.186). 

Întrucât în practică s-a invocat faptul că nu s-a respectat procedura prevazută de art.183 

(acordul salariaţilor), pentru fiecare tip de grevă in parte, mai ales pentru cazul în care s-a 

stabilit o distanţă de timp mai mare între greva de avertisment şi cea propriu-zisă sugerăm 

următoarele: 

Hotărârea de declarare a grevei să vizeze ambele tipuri de grevă. 

Notificarea către angajator a hotărârii de declarare a grevei să fixeze reperele de timp de 

declanşare a grevei de avertisment şi cea propriu-zisă. În măsura în care organizatorii 

apreciază că greva propriu-zisa se va desfăşura la un termen nestabilit atunci trebuie să 

aibă în vedere faptul că pentru greva propriu-zisă trebuie reluată întreaga procedură de 

declanşare a conflictelor de muncă (art 197.4).   

Greva de avertisment se poate desfăşura şi fără încetarea lucrului.  

În acest caz, greva de avertisment se poate desfăşura pe o perioadă mai mare de două ore, 

ca şi limita maximă stabilita prin articolul 185, pentru cazul de încetare a activităţii. 

Greva de avertisment fără încetarea lucrului ar trebui să fie evidenţiată prin mijloace de 

vizualizare, gen banderole, afişe, etc . şi poate constitui o soluţie strategică de verificare a 

capacităţii de organizare sau de verificare a aderenţei lucrătorilor la forma de protest.   

Greva de solidaritate reprezintă manifestarea spiritului de solidaritate a unor salariaţi din 

cadrul unei unităţi cu salariaţii altei unităţi, care se află în grevă. 

Greva de solidaritate se declară şi se desfăşoară însă numai în raport cu grevele 
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declanşate în unităţi aparţinătoare aceluiaşi grup de unităţi sau sector de activitate  

Greva de solidaritate se declară doar de organizaţiile sindicale reprezentative iar a doua 

condiţie de legalitate a grevei de solidaritate, o constituie apartenenţa la aceeaşi federaţie 

sau confederaţie sindicală cu organizaţia sindicală care a declanşat greva propriu-zisă 

(art.186.2). 

Greva de solidaritate se poate desfăşura doar pe parcursul unei zile lucrătoare şi trebuie 

notificată angajatorului cu cel puţin două zile înainte. 

Asupra grevei de solidaritate facem câteva precizări:  

Greva de solidaritate are în cadrul unitatii un efect mult mai puternic decat greva de 

avertisment, întrucât se poate desfăşura pe o perioadă mai mare decât aceasta, şi faptul că 

angajatorul nu are nici un fel de legătura directă cu această grevă iar pe acest aspect, 

sindicatele organizatoare ale grevelor de solidaritate trebuie să–şi asume o şi mai mare 

responsabilitate .  

Deşi legea nu stipuleaza o obligaţie anume, notificarea privind greva de solidaritate trebuie 

însoţită de documente care să ateste existenţa unei greve propriu-zise la care se raportează 

unitatea în care se desfăşoară, afilierea la aceeaşi federaţie sau confederaţie sindicală chiar 

şi revendicările care constituie motivul grevei propriu-zise. 

Strategic, o greva de solidaritate se declanşează pentru cazuri când, aceleaşi motive pot 

declanşa o grevă propriu-zisă şi la nivelul propriei unităţi. Întrucât la nivelul acesteia nu se 

desfăşoară negocieri colective sau nu se  poate declanşa o grevă din motive procedurale 

sau temporale, greva de solidaritate poate constitui o anumită presiune pentru propriile 

negocieri.  

Organizatorii şi participanţii la o grevă de solidaritate sunt protejaţi de lege, chiar dacă greva 

în raport cu care s-au solidarizat va fi declarată nelegală, însă trebuie îndeplinite toate 

condiţiile stabilite de lege privind declararea grevei.  
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Sindicatul organizator al grevei, reprezintă greviştii pe toată perioada grevei, în relaţia cu 

angajatorii, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, în cazurile când se solicită suspendarea 

sau încetarea grevei (art. 187.2). Organizatorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 

legalitatea declanşării grevei. 

Pe toată perioada desfăşurării grevei, organizatorii sunt obligaţi să continue negocierile cu 

angajatorul, în vederea soluţionării revendicărilor (art.187.1). La aceste negocieri, din partea 

angajatorului, pot participa alte persoane din conducerea unităţii decât cele stabilite pentru 

negocieri. Refuzul organizatorilor de a participa la negocieri poate atrage răspunderea 

juridică pentru pagubele cauzate unităţii (art.187.5).  

Aceste pagube vizează în general pierderile de producţie sau alte tipuri de costuri de 

funcţionare, iar practica a evidenţiat faptul că angajatorii sunt foarte inventivi pe acest 

aspect. Prin urmare, refuzul organizatorilor grevei de a participa la negocieri poate avea 

efecte dezastruase pentru aceştia.    

Pe perioada desfăşurării grevei, organizatorii au obligaţia să protejeze bunurile unităţii şi 

împreună cu conducerea unităţii, să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a 

instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor 

(art. 193.1). 

Faţă de aceste obligativităţi evidenţiem două tipuri de reponsabilităţi: 

O responsabilitate care priveşte protejarea bunurilor împotriva unor eventuale distrugeri ale 

acestora de către grevişti (nu de alţii). Textul de lege responsabilizează organizatorii pentru 

eventuale stricăciuni. Acest lucru nu înseamnă că făptuitorii rămân nesancţionaţi. În esenţă, 

responsabilitatea organizatorilor în această materie, vizează obligativitatea suspendării 

/opririi grevei, în cazul în care greviştii produc stricăciuni asupra patrimoniului sau 

delimitarea de acei grevişti şi scoaterea acestora din cadru. 

Pentru pagubele materiale produse de grevişti, angajatorul se poate adresa instanţei 

 5. Responsabilităţi speciale în raport cu greva  
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competente pentru despăgubiri (art.193.2).  Pe acest aspect nu pot fi invocate alte tipuri de 

pagube de genul, pierderi de producţie, însă acestea pot fi cuantificate în viitor, ca efect al 

stricăciunilor.  

În ceea ce priveşte funcţionarea unor instalaţii, acest aspect ar trebui vizat printr-un tip de 

document emanat la iniţiativa sindicatului sau angajatorului. Credem că notificarea privind 

declararea grevei ar trebui să prevadă cel puţin o solicitare către angajator privind existenţa 

unei astfel de situaţii. Angajatorul poate invoca ulterior o astfel de situaţie şi poate solicita în 

instanţa de judecată suspendarea sau oprirea grevei. 

Cea mai mare responsabilizare poate să apară în cazul unei greve declarate ilegală (art. 

201.2). 

În cazul în care o grevă este declarată ilegală, la cererea celor interesaţi, instanţa poate să 

oblige organizatorii grevei dar şi participanţii la grevă, la plata unor despăgubiri. 

Atenţie! Prin această prevedere se responsabilizează inclusiv greviştii. În mod corect, ei nu 

ar trebui să fie responsabilizaţi pe acest aspect, întrucât participă la o acţiune organizată 

instituţionalizat şi conform statutului. Responsabilizarea acestora ar putea apare doar în 

cazul în care aceştia şi-ar continua greva  deşi aceasta a fost declarata ilegală de către o 

instanţă competentă. 

 

 

 

 

La grevă participă de drept toţi membrii de sindicat, chiar dacă hotărârea de declarare a 

grevei a fost luata doar de către cel puţin jumătate din numărul membrilor de sindicat. 

Numărul minim de participanţi la o grevă este de mai puţin de un sfert din numărul de 

salariaţi ai unităţii. Acest lucru rezultă din limitele minime de participare stabilite de lege şi 

Pe acest aspect, precum şi asupra întregului context legislativ privind greva, credem că se impun modificări 

legislative 

 

 6. Participarea la grevă 
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anume:  

Hotărârea de declarare a grevei se ia de către cel puţin jumătate din numărul membrilor din 

sindicatul reprezentativ (art.183.1) iar în condiţiile în care, după declaşarea grevei mai mult 

de jumătate din numărul angajaţilor care au hotărât declararea grevei renunţă în scris la 

grevă, aceasta incetează (art 189). 

Pentru a evidenţia acest aspect redăm un scenariu. 

Un angajator are 1000 de salariaţi. Un sindicat reprezentativ trebuie să aibă cel puţin 501 

membrii de sindicat. Din aceşti 501 membri, jumătate hotărăsc declararea grevei, adică 256 

membrii de sindicat.  

Conform art. 191, participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe 

la grevă sau să refuze să participe. Prin urmare, la grevă pot să participe doar cei care au 

fost de acord cu greva, adică 256 membri. Dacă pe parcursul desfăşurării grevei, mai mult 

de jumătate se retrag, adica 126 şi  mai ramân doar 130, atunci greva trebuie să înceteze. 

Evident că iniţiatorul acestei legi nu a dorit un astfel de rezultat dar credem că aceasta este 

interpretarea corectă a textelor de lege. 

Pentru a evita însă, orice fel de interpretare ce poate interveni în instanţele de judecată, 

sugerăm sindicatelor să urmărească asigurarea participării la grevă a cel puţin un sfert din 

numărul de salariaţi ai unităţii.  

O problema de interes o reprezintă numărul minim de participanţi la grevă, în situaţia în care 

aceasta este rezultatul unui conflict colectiv de muncă declanşat de o federaţie care 

reprezintă un sindicat nereprezentativ la nivel de unitate? Dacă legea se aplică în mod 

corespunzător, o grevă este legală dacă la ea participă un număr mult mai mic de grevişti. 

Pe durata unei greve declanşate într-o unitate pot înceta activitatea şi angajaţii unor 

subunităţi sau compartimente care nu au participat iniţial la declanşarea conflictului de 

interese (art.191.2) dar nu mai pot invoca alte revendicări decât cele care au determinat 

declanşarea conflictului colectiv de muncă (art 191.3). 
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Pe durata unei greve, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare 

activitatea, de către angajaţii aflaţi în grevă sau de organizatorii acesteia (art 194.1). Trebuie 

avut în vedere faptul că nici întreaga activitate nu este blocată de grevă, mai ales pentru 

cazurile când acest aspect este expres precizat de lege. 

Conducerea unităţii nu poate încadra alţi angajaţi care să înlocuiască pe cei aflaţi în grevă 

(art. 194.2). Acest text de lege trebuie văzut printr-o interpretare mai extinsă. Nu poate face 

noi încadrări dar înlocuiri cu personalul neparticipant la greva se pot face? Dar închirierea 

de servicii de la alte societăţi?  

Un răspuns la aceste întrebări îl poate da modul în care se desfăşoară greva. 

Greva presupune încetarea voluntară şi colectivă a lucrului dar unde se poziţionează 

grevistul în raport cu locul său de muncă? În măsura în care locul de muncă nu reprezintă 

arealul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea, ci locul efectiv în care salariatul aflat în 

grevă îşi desfăşoară activitatea, credem că din această perspectivă, grevistul trebuie să 

stea la locul de muncă efectiv. Desigur se poate opta şi pentru un anume tip de presiune, de 

genul strângerea greviştilor în curtea unităţii, realizându-se astfel şi un alt fel de tip de 

protest dar nu mai poate exista un control asupra aspectelor invederate anterior. 

Nu pot declara greva persoanele aflate în funcţii conform art. 202. 

Restricţiile stabilite de art. 203 cu privire la faptul că personalul din transporturile aeriene, 

navale terestre de orice fel nu pot declara greva din momentul plecării în misiune până la 

terminarea acesteia constituie (ca şi în vechea reglementare) un context confuz. 

Terminologia ce impune starea de fapt, “declararea grevei“ nu este acelaşi lucru cu 

“declanşarea grevei“. Desigur că nu speculăm posibilitatea ca declanşarea este legală, 

spre exemplu pentru transportul aerian dar pentru transportul rutier avem rezerve pe 

interpretări ale spiritului legii nu şi litera ei, adica “ declarare “. A trage pe dreapta, cum se 

spune în zona rutieră sau a oprii unui tren la prima staţie, nu între staţii, nu reprezintă în 

opinia noastră o încălcare a legii. 

Sunt sectoare sau domenii de activitate în care greva nu poate cunoaşte o maximă 
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generalitate ( art. 205) unde grevele sunt permise doar cu condiţia ca organizatorii grevei să 

asigure cel puţin o treime din serviciile stabilite în cadrul activităţii normale ( art.205, art. 

206). 

După cum se observă din textul legii, obligativitatea asigurării acestei treimi este transferată 

organizatorilor grevei. Deci, şi prin această reglementare se menţine confuzia pe acest 

aspect.  

O treime o poate reprezenta  menţinerea în fucţionare a unei treimi pe toată durata zilei sau 

funcţionarea a cel puţin opt ore a întregului flux de servicii.  

 

 

Suspendarea grevei poate fi stabilită doar în comun de către organizatorii grevei şi 

angajator şi doar dacă negocierile continuă. Prin urmare suspendarea temporară trebuie 

consacrată printr-un proces verbal. În cazul în care negocierile eşuează încă o dată, greva 

poate fi reluată fară a mai fi reluată procedura de declanşare a conflictelor de muncă 

(art.196.3). 

Suspendarea temporară a grevei nu poate fi dispusă ca şi decizie a organizatorilor decât cu 

asumarea responsabilităţii reluării întregii proceduri de declanşare a conflictului colectiv de 

muncă – atentie ! – nu de declarare a grevei. Practic ne aflăm în faţa unei incetări voluntare 

a întregului conflict colectiv de muncă. 

Suspendarea grevei se impune pe toată perioada în care revendicările formulate de angajaţi 

sunt supuse medierii ori arbitrajului în conditiile art.197 alin. 3, (art. 198).  

În cazul medierii, dacă revendicările nu sunt soluţionate, greva se reia făra alte proceduri 

prealabile iar în cazul arbitrajului, greva încetează ca urmare a caracterului obligatoriu şi 

definitiv al soluţiilor date de arbitraj şi care completează negocierile. 

Încetarea grevei  poate fi dispusă doar de către tribunal (art.198). 

Încetarea poate fi dispusă doar în masura în care se constată că aceasta a fost declarată 

 7. Suspendarea, încetarea grevei 
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sau se derulează cu nerespectarea legii.Acţiunea în instanţă se judecă în regim de urgenţă 

iar hotărarea este definitivă. Procedura în faţa instanţei este ceea stabilită de lege şi Codul 

de procedură civilă. 

 

 

Pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, 

după caz, al angajatului se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se menţin doar 

drepturile de asigurări de sănătate (art.195.1). 

Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, 

nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale angajaţilor şi nu atrage posibilitatea 

sancţionării în nici un fel a acestora (art.196.1),  în condiţiile în care greva nu este declarată 

ilegală (art 196.2).  

Perioada de desfăşurare a grevei poate avea un termen nelimitat. Alte motive de oprire a 

grevei decât cele stabilite de art.198, nu pot investii tribunalul cu o cerere privind încetarea 

grevei. Prin urmare, atât organizatorii cât şi greviştii, trebuie să ia în calcul cele două 

aspecte majore şi anume: 

 faptul că pe perioada unei greve nu există nici contract colectiv de muncă, la nivelul 

unităţii având aplicabilitate contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, 

dacă există;  

 faptul că pentru grevişti, contractele individuale de muncă se suspendă de drept.  

Funcţionarea unităţii şi menţinerea locurilor de muncă după desfăşurarea grevei, trebuie să 

constituie subiecte majore de avut în vedere atunci când se iau decizii cu privire la greve.  

De aceea sugerăm că sindicatele să apleze la aceasta formă legală dar extrema de protest, 

pentru obiective importante care privesc masa de salariaţi, atunci când există suficienţă 

aderenţă privind  participarea salariaţilor şi sunt asumate toate riscurile.  

  8. Efectele grevei  
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Grupul de elaborare şi redactare:  

 

Coordonator   

Ion Albu, consultant dialog social  

 

Nicoleta Popa, consultant formare profesională  

Amalia Nistor, consultant organizare şi desfăşurare activităţi sindicale  

Dumitru Fornea, consultant advocacy şi concepte 

Octavian Chelemen, asistent formare şi dialog social  

Gheorghe Boiciuc, asistent formare şi dialog social  

Viorel Huţuleac, asistent formare şi dialog social 

Gheorghe Gavrilă, asistent formare şi dialog social 

Ion Oproiu, asistent formare şi dialog social 

 

 

 
 

 


