
                                                                                                                                                   
   

1 
 

 

Considerații cu privire la modificarea Legii Dialogului Social în raport cu recomandările Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) pentru România 

av. Magda Volonciu 

 

Considera; 

Numarul 
recomandarii 

Conținutul recomandării Comentarii Propuneri Rezultat conform Legii 
nr. 367/2022 

Recomandarea 
1 – Aspecte 
generale 

Asigurarea că prin modificarea 
Legii Dialogului Social (LDS)  se 
creează un cadru de lucru 
efectiv pentru analiză și 

dezbatere pentru toate părțile 
vizate în legătură cu cel mai 
eficient sistem pentru relațiile 

industriale la nivel național.  

Scopul pentru care se impune o 
modificare/o nouă lege privind 
dialogul social are în vedere nevoia 
de a crea un sistem util, eficient, și 

funcțional pentru buna derulare a 
relațiilor industriale în România, 
pentru stabilirea unui dialog 

constructiv și echilibrat între 
partenerii sociali, astfel încât să fie 
asigurată atât  protecția socială cât 

și sustenabilitatea întreprinderii. 

De optat: Lege nouă sau 
modificarea celei existente. Din 
punct de vedere tactic o 
modificare a legii existente ar fi 

mai avantajoasă, deoarece există 
deja o structură a legii, cu 
anumite principii bine definite și 

cu o anumită reflectare în 
mentalitatea partenerilor sociali. 
Pe de altă parte, având în vedere 

faptul că ideea modificării Legii nr. 
62/2011 a fost amplu vehiculată 
de către sindicate, ideea unei noi 

legi, așezată pe alte principii, dar 
totală diferită de ceea ce este 
propus la acest moment la nivelul 
Parlamentului, ar putea 

reprezenta o soluție care să 
înlăture riscurile majore 
determinate de posibila adoptare 

S-a adoptat o lege nouă, 
respectiv Legea nr. 
367/2022. Chiar dacă se 
conturează un model nou 

pentru mai multe instituții 
(reprezentativitate, 
informare și consultare 

etc.) mare parte din lege 
își găsește sorgintea în 
proiectele de modificare a 

vechiului LDS existente la 
nivelul Parlamentului. 



a reglementărilor în formula 
pretinsă de sindicate.  
 

 Asigurarea că Memorandumul 
Tehnic va fi discutat la nivel 
tripartit sau va fi transmis 

Consiliului Național Tripartit 
conform asigurărilor Guvernului 
valabile de la transmiterea 
Memorandumului Tehnic din 

2015. 

Acesta este un aspect care trebuie 
avut în vedere, discuțiile cu privire la 
modificarea LDS cu luarea în 

considerare a Recomandărilor fiind 
necesar a fi purtate la nivel tripartit. 

  

 Asigurarea că varianta 
modificată a LDS este în deplină 

conformitate cu Convenția 
privind privind libertatea 
sindicală şi apărarea dreptului 

sindical nr. 87/1948 și 
Convenția privind aplicarea 
principiilor dreptului de 

organizare şi negociere 
colectivă nr. 98/1949, ambele 
ratificate de România în acord 
cu comentariile recente ale 

CEACR.  

La acest moment conținutul LDS 
este conform cu Convențiile OIM, iar 

orice modificare a conținutului 
acesteia trebuie de asemenea să 
respecte principiile generale 

reglementate de Convenții. 
 

Evident că fiecare parte interesată 
din cadrul dialogului social are 

propria interpretare, însuși textul 
de lege (în speță textele actelor 
internaționale, ale Convențiilor) 

fiind interpretabile în înțelesul 
acestora, cu atât mai mult cu cât, 
în marea lor majoritate, acestea 

sunt texte de principiu. Avem în 
vedere în special discuțiile 
referitoare la o blocare a 
negocierilor colective sub imperiul 

LDS 62/2011, aspect amplu 
susținut de sindicate. 

 

Recomandarea 

2 – Mențiuni 
specifice 

Definiția „dialogului social” - 

art. 1 lit. b) LDS – Se propune 
modificarea definiției astfel 
încât să fie incluse toate tipurile 

de negociere, consultare sau 
simplul schimb de informații 
între reprezentanții 

guvernamentali, ai 
angajatorilor și ai lucrătorilor cu 
privire la aspecte de interes 
comun în legătură cu politici 

economice și sociale, astfel 

Definiția propusă de OIM – „dialogul 

social este un act voluntar de 
informare, consultare şi negociere 
de acorduri sociale între parteneri, 

precum şi de negociere a 
contractelor colective de muncă”. 
Definiția din Tratatul de la Roma – 

„este procesul de informare şi 
consultare continuă între 
organizaţiile sindicale şi patronale, 
cu scopul de a ajunge la înţelegeri în 

ceea ce priveşte controlul anumitor 

Este de observat că definiția avută 

în vedere de Tratatul de la Roma 
este mai pragmatică și mai puțin 
declarativă. În primul rând 

dialogul social este privit ca 
proces în sine, de aici și caracterul 
său continuu. În al doilea rând, 

accentul nu este pus pe ideea de 
acord, ci pe ideea de obligație de 
rezultat, scopul fiind acela de a se 
ajunge la un acord între partenerii 

sociali, pe toate subiectele supuse 

S-a preluat definiția din 

propunerea din Proiectul 
de lege depus la 
Parlament. Este de 

observat că deși în 
definiția propusă de OIM 
cât și în definiția din 

Tratatul de la Roma ca de 
altfel și în vechea definiție 
din LDS se sublinia 
caracterul voluntar al 

dialogului social, art. 1 
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încât să fie în acord cu definiția 
utilizată în mod comun de OIM. 

variabile economice şi sociale, atât la 
nivel macroeconomic, cât şi 
microeconomic.” 

Definiția actuală din LDS – „procesul 
voluntar prin care partenerii sociali 
se informează, se consultă şi 
negociază în vederea stabilirii unor 

acorduri în probleme de interes 
comun”. 
În esență se propune inserarea în 

cuprinsul definiției dialogului social, 
atât a dialogului bipartit, cât și a 
celui tripartit, care presupune 

intervenția autorității de stat, 
respectiv a Guvernului. De altfel, 
există reglementări interne care fac 

referire la instituțiile de dialog social, 
fiind avute în vedere atât instituții 
bipartite, cât și tripartite. Deci, sub 
acest aspect, propunerea ar putea fi 

preluată.  
În ceea ce privește sfera de 
cuprindere a noțiunii, se reproșează 

definiției din art. 1 a LDS, faptul că 
limitează modalitățile de derulare a 
Dialogului social, pentru că nu face 

referire la orice tip de negociere, 
consultare sau schimb de informații. 
Actuala redactare a textului de lege, 

subliniază caracterul voluntar al 
dialogului social, și modalitățile în 
care acesta se derulează. Într-
adevăr, sub acest aspect, s-ar putea 

considera că s-ar impune să fie 

dialogului. Din punctul meu de 
vedere, definiția propusă de OIM 
nu este acoperitoare. Definiția din 

LDS  este mai apropiată de cea 
care se regăsește în Tratatul de la 
Roma. Ar fi bine dacă ar putea fi 
reținută în continuare.  

pct. 2 din Legea nr. 
367/2022 nemaifăcând 
acum această precizare. 



subliniat mai bine obiectul dialogului 
social. Sunt aspecte de nuanță, care 
însă pot fi supuse unei discuții de 

modificare legislativă. 

 Definiția „informării” – art. 1 lit. 
b) pct. (i) LDS – Se propune 

modificarea definiției astfel 
încât să fie incluse toate tipurile 
de informații ce ar putea fi puse 
la dispoziție, nu doar de către 

angajatori sindicatelor, ci și 
între reprezentanții 
guvernamentali, ai 

angajatorilor și lucrătorilor cu 
privire la probleme de interes 
comun legate de politicile 

economice și sociale. 

Este de reținut faptul că, la fel ca și 
referirea la conceptul de dialog social 

și referitor la conceptul de informare 
se are în vedere sensul larg al 
conceptului, dar și nevoia de a 
include în concept obligația de 

informare și în cadrul sau raportat la 
tripartită (în speță, nevoia ca și 
Guvernul să manifeste transparență, 

și să transmită informațiile necesare 
astfel încât orice fel de dialog al 
partenerilor sociali să se deruleze în 

cunoștință de cauză).  
Mai mult, se subliniază faptul că este 
necesară o informare în ambele 

sensuri, adică, într-adevăr există 
obligația angajatorului de a 
transmite informații, dar și 
reprezentanții salariaților, fie aceștia 

sindicalizați sau nu se impune să 
transmită informații care ar putea fi 
necesare angajatorului, fără ca o 

astfel de comunicare să fie calificată 
de sindicate ca fiind formă de 
imixtiune în activitatea sindicală (de 

exemplu, numărul de membrii de 
sindicat, pentru care se realizează 
intervenția unui sindicat într-o formă 

de dialog social).  
Este de avut în vedere propunerea, 
în sensul lărgirii în special a părților 
între care trebuie să se realizeze 

informarea. informarea nu trebuie 

Propunerea privind lărgirea sferei 
de cuprindere a celor obligați la 

informare/transparență, trebuie 
avută în vedere. 
Este de analizat dacă nu ar fi mai 
benefică o cuprindere a 

dispozițiilor Legii nr. 467/2006 în 
LDS.  
 

 

În definiția legală art. 1 
pct. 2 lit. a) din Legea nr. 

367/2022 s-a preluat 
ideea de schimb de 
informații în sensul că în 
concept se are în vedere 

nu numai transmiterea de 
informații de la angajator 
la sindicate, ci și invers.  

Deși noul LDS nu a 
absorbit strict Legea nr. 
467/2006, în sensul că nu 

s-a creat un cadru unitar 
pentru reglementarea 
tuturor aspectelor ce țin 

de dialogul social, la art. 
31 din Lege există un text 
care impune reguli 
specifice în procedura de 

informare și consultare. 
Textul se regăsește în 
capitolul referitor la 

Atribuțiile sindicatului, dar 
reglementarea are în 
vedere mai curând 

procedurile de informare 
consultare cu grupările 
consultative.  
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să fie un proces ce se realizează într-
o singură direcție, respectiv 
informarea celor ce reprezintă 

interesele salariaților de către 
angajator, ci trebuie să aibă în 
vedere și informarea angajatorului 
sau grupărilor de angajatori de către 

cei ce reprezintă interesele 
salariaților, sau informările care 
trebuie să se realizeze în cadrul 

dialogului social de către Guvern, 
sau către Guvern. 
De asemenea, cu privire la toate 

conceptele amendate prin protocol, 
se impune de reanalizat raportarea 
la conceptele care se regăsesc în 

Legea nr. 467/2006. Sunt acestea 
concordante? Se mai impune 
menținerea unei Legi aparte, sau ar 
fi mai oportun ca conținutul amendat 

corespunzător a Legii privind 
informarea și consultarea să fie 
absorbit într-o lege unică a 

dialogului social, cu atât mai mult cu 
cât informarea și consultarea 
rteprezintă forme dar și instrumente 

pentru realizarea dialogului social. 

 Destincția „angajat”/„lucrător” 
– Se dorește a se clarifica dacă 

prin propunerea de modificare a 
LDS s-a urmărit modificarea 
noțiunii de „angajat” (art. 1 lit. 
g) din LDS) în lucrător, sau 

variațiile în terminologie se 

Problema distincției dintre aceste 
noțiuni este etrem de profundă și de 

amplă. Conceptul de „angajat” 
definit de forma actuală a LDS, are 
în vedere doar funcționarii publici și 
salariații angajați cu contract 

individual de muncă. Conceptul de 

Înlocuirea conceptului de angajat 
cu cel de lucrător, și, pe cale de 

consecință, lărgirea sferei de 
aplicare a LDS ar reprezenta o 
soluție foarte interesantă pentru 
sindicate pentru că astfel le-ar 

permite o mai mare de 

Încă prin Legea nr. 
283/2022 de modificare a 

Codului muncii s-a 
încercat o lărgire a sferei 
de cuprindere a 
conceptului de „angajat/ 

lucrător” în condițiile în 



datorează unor deficiențe de 
traducere. 
Se recomandă ca prevederile 

LDS să fie aplicabile tuturor 
lucrătorilor, nu doar salariaților 
care sunt parte într-un raport 

de muncă și să fie avută în 
vedere includerea unor 
reglementări speciale în acest 
sens. 

În ceea ce privește acele 
prevederi ce sunt aplicabile 
exclusiv salariaților ce sunt 

parte dintr-un raport de muncă, 
recomandările pntru definirea 
noțiunii de „salariat/angajat” 

sunt în sensul includerii unei 
referiri clare la faptul că 
determinarea statusului de 

salariat/angajat este la nivel de 
principiu determinată în 
principal de criteriile legate de 
prestarea muncii și 

remunerarea lucrătorilor, 
indiferent de modul în care se 
concretizează această relație, 

respectiv contractual sau nu. În 
acord cu Recomandarea OIM 
nr. 198/2006 se propune 

includerea unei prevederi 
precum următoarea – „La 
determinarea în sensul 

prevederilor art. 1 lit. g) dacă o 
persoană este angajată de 
către o altă persoană în baza 
unui contract de muncă, 

instanța sau autoritatea (după 

„lucrător”, specific legislației 
europene este însă cu mult mai larg. 
Recomandarea din Protocol are în 

vedere, mai curând sensul larg, care 
presupune și conceptul de lucrător 
dependent.  

De altfel, în recomandarea sa, 
Protocolul este foarte clar si 
stabilește că este necesar a fi 
cuprinse în definiție toate persoanele 

beneficiare ale rezultatelor unui 
dialog social și nu numai cei care 
sunt legați direct de un angajator 

printr-un raport de muncă. Deci se 
impune stabilirea sferei de 
cuprindere a conceptului cu accent 

pe aspectul obiectiv: prestarea 
efectivă a unei munci în schimbul 
unei contraprestații/plată a muncii. 

Chiar dacă în Protocol se subliniază 
faptul că nu trebuie cantonată 
determinarea sferei de aplicare a 
legii numai la cei la care raportul de 

muncă este evident, considerăm că 
se impune a se avea in vedere relația 
de autoritate specifică (dependența) 

ce trebuie să existe între prestator și 
beneficiarul prestației, cel care 
plătește, dar și care este chemat să 

asigure o anumită protecție. Altfel, 
ne-am afla în fața unui raport civil 
clasic, și nu ar fi necesare niciun fel 

de norme specifice, de protecție 
pentru lucrător, astfel cum acestea 
formează cadrul normativ în 
raporturile de muncă (lato sensu). 

sindicalizare. De altfel, este o 
problemă la nivel global nevoia de 
asociere în vederea apărării 

intereselor legate de muncă ale 
unor nesalariați, neangajați, dar 
dependenți în activitatea lor de 

beneficiarul prestației (de 
exemplu liber profesioniștii 
utilizați exclusiv).  O astfel de 
abordare însă ar necesita o 

modificare mai amplă a legislației, 
pentru că s-ar impune o 
reverificare a „dependenței” la 

nivelul mai multor mecansime 
juridice. De exemplu: contabili 
autorizați lucrează pentru același 

angajator. În cazul acestora, s-ar 
admite dialogul social cu acel 
angajator, dar și cu corpul 

profesional din care fac parte? Cei 
care prestează activitate pentru 
un terț în baza unor formule 
contractuale de regulă de tip 

triunghiular, vor putea avea 
dialog social numai cu angajatorul 
lor, sau și cu terțul beneficiar? 

 
  

care art. 278ⁱ nou 
introdus face referire la 

raporturile juridice de 
muncă neîntemeiate pe 
un contract individual de 
muncă, reglementate prin 

legi speciale, raporturi în 
cadrul cărora 
angajatorului îi revin o 

serie de obligații de 
informare.  
Legea nr. 367/2022 

definește la art. 1 pct. 5 
conceptul de „angajat/ 
lucrător” de data aceasta 

lărgind sfera 
destinatarilor legii nu 
numai la salariați și 
funcționari publici, ci și la 

orice persoană fizică ce 
prestează muncă pentru 
și sub autoritatea unui 

angajator (deci orice 
raport de autoritate). 
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caz) trebuie să determine 
natura reală a relației  dintre 
cele două persoane pe baza 

unor criterii legate de prestarea 
muncii și remunerarea 
lucrătorului.” 

De notat definirea recentă (prin OUG 
nr. 117/2022) în legislația internă a 
noțiunii de „lucrător” în sens similar 

noțiunii de „angajat” respectiv drept 
„persoana care desfăşoară activitate 
în baza unui raport de muncă sau de 
serviciu, încheiat conform legii”. 

De asemenea de notat faptul că 
aspecte referitoare la dialogul social 
în cadrul raporturilor de serviciu sunt 

incluse în OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

 Definiția „contractului colectiv 

de muncă” – art. 1 lit. i) LDS – 
În legătură cu aceasta se 
recomandă a se specifica faptul 

că „reprezentanții salariaților” 
îndreptățiți să încheie contracte 
colective de muncă în baza 
acestei prevederi ar trebui să fie 

reprezentanții sindicatelor 
desemnați pentru negocierea 
colectivă, sau reprezentanții 

aleși conform prevederilor legii, 
în acord cu solicitarea de 
promovare a negocierii 

colective conform art. 4 din 
Convenția nr. 98/1949. 

Conform Memorandumului există 

premisa că legea română ar putea 
înfrânge libertatea de asociere, în 
condițiile în care conferă forță 

reprezentanților salariaților în 
negociere. Conform Legii actuale, 
funcționează principiul  majorității, 
regula majorității fiind cea care 

conferă putere în negociere. Astfel, 
în condițiile în care sunt 
reprezentative sindicatele care au ca 

membrii jumătate plus unul din 
numărul total de salariați, iar 
reprezentanții salariaților sunt aleși 

cu votul a jumătate plus unu din 
numărul total de salariați, s-ar putea 
considera că principiul pluralismului 

sindical (menit să apere 
sindicalismul de tip european) este 
înfrânt. Sindicatele duc o luptă 
majoră împotriva modificărilor ce au 

intervenit în cuprinsul legislației cu 

Ceea ce s-ar dori atât prin 

Recomandările OIM cât și prin 
Proiectul de act normativ, ar fi ca 
în definiția CCM să se stabilească 

faptul că acesta ar reprezenta 
„convenția încheiată între salariați 
reprezentați prin sindicate, în 
condițiile legii, și în lipsa acestora, 

prin reprezentanții salariaților 
aleși în condițiile legii....”. Astfel, 
practic ne-am întoarce la formula 

anterioară Legii 62/2011 și a 
textului art. 221 din Codul muncii, 
anterior modificării sale prin 

Legea nr. 40/2011, în sensul că 
intervenția reprezentanților 
salariaților ar fi posibilă numai în 

măsura în care la nivelul acelei 
unități nu există sindicat. Ideea 
unui „corp comun” entitate 
formată din mai multe grupări 

sindicale nereprezentative, dar 

Este interesant de 

observat că prin definiția 
legală cuprinsă la art. 1 
pct. 17 din Legea nr. 

367/2022 nu se subliniază 
faptul că intervenția 
reprezentanților 
salariaților ar fi posibilă 

numai în lipsa unor 
grupări sindicale in cadrul 
unității. În schimb, soluția 

pe care se fundamentează 
instituția reprezentanților 
angajaților/ lucrătorilor 

conform Capitolului VI din 
Legea nr. 367/2022 este 
evident în acest sens, art. 

57 alin. 1 din Legea nr. 
367/2022 stabilind în mod 
expres că pot fi aleși 
reprezentanți ai 

salariaților numai în 



raportare la dispozițiile art. 135 din 
LDS. Toate modificările care au 
intervenit cu privire la art. 134 și 135 

din LDS au urmărit un singur scop: 
înlăturarea intervenției 
reprezentanților salariaților acolo 

unde există grupări sindicale, cu atât 
mai mult cu cât astfel de sindicate ar 
putea să fie prezente la negociere și 
prin reprezentanții lor de la nivelul 

superior (de exemplu, prin Federația 
reprezentativă de la nivelul 
sectorului), soluție de altfel deja 

permisă de art. 135 alin. 1 lit. a) din 
LDS.  
O soluție împotriva unor astfel de 

solicitări din partea sindicatelor ar fi 
destul de dificil de argumentat. S-ar 
putea concepe un sistem care să 

permită, acolo unde există mai 
multe sindicate afiliate la grupări 
sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate, să se admită 

intervenția în negociere a 
sindicatelor nereprezentative de la 
nivelul unității dar care ar lucra ca o 

singură entitate ce reprezintă 
interesele tuturor salariaților din 
unitate, fără intervenția 

reprezentanților salariaților, în 
măsura în care împreună acele 
sindicate ar forma o majoritate de 

50% + 1 din numărul total al 
salariaților din acea unitate.  Într-o 
astfel de situație sindicatele ar lucra 
pentru toți salariații din unitate, 

comportându-se în negociere ca 

afiliate la o grupare sindicală 
reprezentativă de la nivel 
superior, astfel încât entitatea în 

sine să fie partenerul de negociere 
de la nivelul unității și care să 
reprezinte interesele tuturor 

salariaților din unitate ar putea 
reprezenta o idee interesantă. 

măsura în care în unitate 
nu există sindicat 
organizat și în măsura în 

care angajatorul are 
încadrați minimum 10 
lucrători. În ce privește 

modalitatea de 
reglementare a 
reprezentativității 
urmează să ne referim la 

aceasta la punctele 
dedicate instituției. 



                                                                                                                                                   
   

9 
 

parte unitară, „o singură voce” care 
reprezintă salariații. 

 Noțiunile de „patronat” și 

„organizații patronale” – Se 
recomandă renunțarea la 
utilizarea termenilor „patron” și 
„patronat” în cuprinsul LDS și 

utilizarea exclusivă a termenilor 
de „angajatori” și „organizații 
ale angajatorilor” în acord cu 

terminologia utilizată conform 
standardelor internaționale și 
de organismele de 

spuraveghere ale OIM, având în 
vedere faptul că utilizarea unor 
terminologii distincte dar 

similare ca și conținut poate 
conduce la confuzii și 
interpretări greșite în practică. 

Observația este pe deplin 

pertinentă. Într-adevăr, conceptul 
de „patron” are o conotație, mai 
curând de subiect de drept 
comercial. Mai propriu pentru 

domeniul relațiilor de muncă ar fi 
utilizarea denumirii de „angajator” și 
„organizații de angajatori”, deoarece 

specificul relației de muncă constă în 
sublinierea relației directe între cel 
care angajează și cel ce este angajat 

sub o anumită autoritate, 
neprezentând relevanță titularul de 
capital, adică „patronul”. 

De înlocuit în tot cuprinsul legii 

noțiunea de „patron” cu cea de 
angajator. S-ar impune însă ca 
modificarea să se reflecte 
corespunzător în întreaga 

legislație în domeniu, ceea ce ar 
presupune o revizuire generală.  
 

Legea nr. 367/2022 

amestecă conceptele 
făcând referire în art. 1 
pct. 10-13 la „angajator”, 
„patron”, „patronat” și 

„organizație patronală”. 
În alte definiții (de 
exemplu „părți 

îndreptățite să negocieze 
colectiv”, sau definiția 
contractului colectiv de 

muncă) se face referire la 
„angajator” (probabil cel 
ce reprezintă interesele 

capitalului la nivel de 
unitate) dar mai departe 
grupările de angajatori 
devin „organizații 

patronale”. 

 Includerea unor clarificări 
suplimentare pentru noțiunile 

de „conciliere”, „mediere” și 
„arbitraj”. Cu privire la 
conciliere și mediere se 

recomandă să se clarifice dacă 
medierea trebuie să fie inițiată 
prin acordul de voință al 

părților, precum și cine este 
mandatat să ofere servicii de 
conciliere.  
În ceea ce privește arbitrajul se 

recomandă a se clarifica dacă 

Recomandarea din Memorandum nu 
este una întâmplătoare. Într-adevăr, 

conform legii române, fie că ne 
raportăm la regulile generale ale 
medierii, fie că facem referire la 

regulile specifice ale medierii în caz 
de conflict colectiv, intervenția unui 
asemenea instrument este posibilă 

numai în măsura în care există 
acordul părților implicate pentru a-l 
utiliza. În legea română, medierea 
obligatorie nu există.  

S-ar impune o reglementare clară 
care să permită medierea 

conflictelor de drepturi. 
S-ar impune înlăturarea 
caracterului strict formal al 

concilierii ca și etapă în cadrul 
derulării conflictelor colective.  
S-ar putea permite, cu titlu 

dispozitiv, ca anumite conflicte să 
fie rezolvate printr-un arbitraj ad-
hoc, creat de partenerii sociali. 
Astfel de instrumente însă ar fi 

rezultatul acordului de voință 

În Legea nr. 367/2022 
etapa concilierii 

conflictelor colective de 
muncă continuă să existe 
într-o formă apropiată de 

cea care exista în Legea 
nr. 62/2011 (a se vedea 
Capitolul III art. 131-139 

din lege). De asemenea 
nu au intervenit modificări 
majore nici în ce privește 
reglementarea medierii și 

arbitrajului (a se vedea în 



doar alegerea arbitrului 
imparțial trebuie să fie agreată 
de toate părțile, sau dacă acest 

acord de voință trebuie să 
existe și cu privire la recurgerea 
la arbitraj. Se reamintește 

faptul că organele de 
supervizare ale OIM limitează în 
mod strict utilizarea arbitrajului 
obligatoriu. 

O asemenea abordare nu ar fi o 
problemă, dar s-ar impune o 
subliniere clară a faptului că în 

cadrul relațiilor de muncă este 
posibilă medierea pentru rezolvarea 
oricăror conflicte, fie ele individuale 

sau colective, întotdeauna însă 
numai o mediere cu caracter 
convențional. De asemenea, se 
poate realiza prin personal 

specializat (există un corp al 
mediatorilor) sau prin intermediul 
unor structuri organizate intern, la 

nivelul unităților, sectoarelor sau/și 
la nivel național.  
Concilierea este reglementată la 

acest moment ca procedură 
obligatorie în cazul conflictelor 
colective și poate fi derulată numai 

prin structurile autorității (ITM la 
nivel de unitate, respectiv Ministerul 
Muncii la nivelurile superioare). Intr-
adevăr, este greu de distins între 

conciliere și mediere, în condițiile în 
care în ambele situații rezultatul se 
poate obține numai în baza voinței 

manifeste și comune a ambelor părți 
participante. Poate că nu ar fi lipsit 
de interes să se acorde prevalență 

uneia dintre proceduri și de gândit 
dacă s-ar impune ca procedură 
obligatorie sau convențională, cu 

sau fără un reprezentant al statului. 
În ceea ce privește arbitrajul, legea 
actuală nu crează probleme, 
deoarece utilizarea ca instrument în 

sine a arbitrajului pentru stingerea 

dintre parteneri, și, probabil, de 
cele mai multe ori și-ar găsi 
rădăcinile în conținutul CCM.  

acest sens Capitolul IV 
art. 140-145 din lege) 
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unui conflict colectiv are caracter 
convențional, fiind posibil numai în 
baza acordului părților. În ce 

privește desemnarea arbitrului, 
autonomia de voință a părților este 
total învinsă, deoarece conform legii 
române există un singur „arbitraj” 

autorizat, respectiv cel realizat de 
Oficiul de Arbitraj și mediere de pe 
lângă Ministerul Muncii. Dacă în 

cazul medierii există o lege generală 
care, măcar teoretic, ar permite 
intervenția mediatorului și într-un 

conflict individual de drepturi, 
arbitrajul nu este reglementat decât 
pentru conflictele colective.  

Ar fi interesant eventual de subliniat 
prin lege faptul că la nivelul 
angajatorilor pot funcționa structuri 
specializate de acest tip, construite 

ad hoc. Totuși, este de reținut și 
recomandarea care limitează 
utilizarea arbitrajului, însă doar a 

celui obligatoriu, nu și a unui arbitraj 
convenit de partenerii sociali. Astfel 
s-ar realiza o reducere a numărului 

de cauze deduse spre rezolvare 
instanțelor judecătorești, și deci s-ar 
evita o supraîncărcare a justiției. 

Recomandarea 
3 –  
Libertăți sindicale 

În ceea ce privește art. 2 din 
LDS se recomandă asigurarea 
dreptului organizațiilor sindicale 
de a-și organiza activitățile în 

deplină libertate, care să 

Discuția trebuie să fie una nuanțată 
cu privire la acest aspect. Într-
adevăr, pot exista situații în care 
pentru promovarea intereselor 

sindicale s-ar impune a fi atinse 

Personal, mi se pare că o astfel de 
recomandare nu poate fi avută în 
vedere.  
În ultimă instanță, s-ar putea 

admite ca sindicatele să se poată 

Legea nr. 367/2022 a 
eliminat referirea clară ce 
exista în toată legislația 
anterioară cu privire la 

sindicate, în sensul că 



includă și dreptul de a organiza 
acțiuni de protest, precum și 
anumite activități politice. În 

acord cu comentariile CEACR ce 
decurg din Convenția nr. 
87/1948, conform cărora deși 

sindicatele nu ar trebui să 
desfășoare activități politice 
într-o manieră abuzivă, 
promovând în esență interese 

politice, o prevedere care 
impune o interdicție generală a 
activităților politice pentru 

sindicate, care se extinde și la 
promovarea obiectivelor lor 
specifice, este contrară 

principiului libertății de 
asociere. Totodată o astfel de 
abordare este și nerealistă în 

raport cu practica socială, 
având în vedere faptul că 
sindicatele ar dori să își exprime 
în mod public de exemplu 

opiniile cu privire la politicile 
economice și sociale ale 
Guvernului. 

aspecte politice, astfel sindicatele 
intervenind în sfera politicului. Deci 
o interdicție absolută ar putea fi 

privită ca o formă de restrângere a 
dreptului la protest sindical. Pe de 
altă parte, orice formulă prin care s-

ar crea o breșă în clamarea 
apolitismului sindicatelor, ar putea fi 
mult mai periculoasă, în sensul că 
intervenția sindicală, cu forța și 

impactul pe care aceasta o 
determină în special în sfera 
politicului, ar fi foarte dificil de 

controlat și deci foarte periculoasă.  
Și aici, lucrurile trebuie văzute prin 
prisma proporționalității și a 

echilibrului necesar între interesele 
apărate. Astfel, politicul ar 
reprezenta voința cetățeanului. 

Intervenția sindicatelor în politică, 
fie aceasta chiar condiționată 
eventual de o anumită legătură cu 
drepturile sindicale, ar putea 

determina ca cetățeanul sindicalist 
să fie „preferat” simplului cetățean, 
pentru că cetățeanul sindicalist și-ar 

realiza interesele politice prin 
grupări asociative, mult mai ușor 
astfel fiind posibil a influența politicul 

în funcție de propriile interese.  
Se poate pune astfel în discuție și o 
eventuală atingere adusă libertății 

de asociere a cetățenilor, în sensul 
„forțării” unei sindicalizări pentru a 
proteja interesele politice (valența 
negativă a dreptului la asociere). 

implica în activități politice, însă 
cu clarificarea faptului că scopul 
acestora nu poate fi unul politic.  

Sau, eventual s-ar putea admite 
ca interzicerea activităților politice 
să fie să fie însoțită de o definire 

a unor astfel de activități 
prohibite, astfel încât să nu existe 
riscul unei înfrângeri a drepturilor 
sindicale. 

acestea nu pot face 
politică. Mai mult, Legea 
nr. 367/2022 

reglementează la art. 155 
„greva împotriva politicii 
sociale și economice a 

Guvernului”, în condițiile 
în care cu tilu de principiu 
la art. 154 se stabilește că 
greva poate fi declarată 

numai pentru apărarea 
intereselor cu caracter 
profesional, economic și 

social ale lucrătorilor și nu 
poate urmări realizarea 
unor scopuri politice. Este 

adevărat că greva 
împotriva politicilor 
sociale a Guvernului are și 

o definiție legală la art. 1 
pct. 30, din Legea nr. 
367/2022, din definiția 
legală rezultând ca 

urmare a efectelor 
politicilor sociale sau 
economice de natură a 

conduce la diminuarea 
unor drepturi ale 
lucrătorilor. 
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Trebuie avut în vedere și faptul că, 
în definitiv, sindicatele reprezintă 
forme de organizație nonprofit, ori 

grupările nonprofit dedicate 
politicului sunt de regulă partidele 
politice. Celelalte grupări non profit, 
indiferent care ar fi acestea și ce 

scop ar avea, sunt, de principiu, 
apolitice. În aceste condiții, de ce ar 
trebui sancționată poziționarea clară 

a legii în sensul că sindicatele nu fac 
politică?  

Recomandarea 

4 – Cerințe de 
organizare 

Se propune luarea în 

considerare a stabilirii unor 
cerințe cu privire la numărul 
minim de membri necesari 

pentru constituirea unui 
sindicat, în funcție de 
dimensiunea intreprinderilor. 
Se notează faptul că deși 

reducerea numărului minim de 
salariați necesari la 3 (așa cum 
există propunerea în Proiectul 

de lege de la Parlament) poate 
conduce la întărirea libertății de 
asociere în intreprinderile mici, 

astfel de cerințe minime ar 
putea conduce în egală măsură 
la fragmentarea organizațiilor 

salariaților în companiile mari și 
la nefuncționalitatea 
contractelor colective de muncă 
în practică în aceste 

intreprinderi mari. 

Susținerea din Protocol este absolut 

pertinentă. Dacă s-ar admite 
posibilitatea constituirii unui sindicat 
cu un număr foarte mic de membrii  

(3 membrii conform proiectului din 
Parlamanetul României), la nivelul 
unităților cu număr mare de salariați 
s-ar putea ajunge la o fărămițare a 

sindicatelor; ar exista multe 
sindicate, dar niciunul nu ar avea 
forța necesară pentru a-și impune 

punctul de vedere într-o negociere.  
De altfel, s-ar putea considera că 
astfel de sindicate nici nu ar fi 

îndreptățite să participe la 
negociere, în condițiile în care 
ponderea membrilor lor în total 

salariați din unitate ar fi foarte mică. 
Pe de altă parte, pentru a nu se 
restrânge dreptul la liberă asociere și 
la sindicalizare, la nivelul unităților 

mici, a microîntreprinderilor, s-ar 

Propunerea în sensul că s-ar 

putea stabili anumite niveluri 
pentru numărul minim de 
fondatori la constituirea unui 

sindicat, în funcție de numărul 
total de salariați din unitate, ar 
putea reprezenta o soluție 
oportună și echilibrată.  

Eventual, s-ar putrea stabili 
procent din numărul total de 
salariați, dar nu mai puțin de 5 

salariați.  
Soluția s-ar putea extrapola și 
pentru determinarea 

reprezentativității.  
Soluția este interesantă, și poate 
că ar fi bine a fi avută în vedere, 

fiind avantajoasă la nivelul 
marilor angajatori, dar mai puțin 
avantajoasă pentru unitățile mici. 
Astfel, la o unitate cu 30 de 

salariați, s-ar putea constitui un 

Legea actuală 

reglementează numărul 
minim de membri 
fondatori pentru 

constituirea unui sindicat 
la art. 3 alin. 3 din Legea 
nr. 367/2022, respectiv 
cel puțin 10 lucrători din 

aceeași unitate, sau cel 
puțin 20 de lucrători dacă 
fondatorii fac parte din 

mai multe unități, dar din 
același sector de 
activitate (este de 

observat că nu s-a 
modificat numai numărul 
minim de salariați care 

pot fonda un sindicat – 15 
conform legislației 
anterioare, dar s-a dat și 
posibilitatea expresă de 

constituire a unui unic 



 putea admite constituirea unor 
sindicate cu un număr redus de 
membrii fondatori.  

Exemplul prezentat în Memorandum 
include praguri pentru dimensiunile 
intreprinderilor pentru care sunt 

stabilite reguli privind numărul 
necesar de membri fondatori pentru 
constituirea sindicatelor. 
În aceste condiții, sindicatele, 

implicate în orice procedură de 
consultare/informare cu 
angajatorul, ar deveni mai 

puternice, iar dialogul social ar putea 
fi mai serios, dar și mai dur.  
Mai departe, asigurarea unui nivel 

mai redus de reprezentativitate nu 
ar mai putea fi o mare problemă.  

sindicat dacă membrii fondatori ar 
reprezenta cel puțin 10% din 
numărul total de salariați. Aceasta 

ar însemna că simpla asociere a 5 
salariați (10%, dar nu mai puțin 
de 5 salariați), ar fi suficientă 

pentru constituirea sindicatului.  
În schimb intr-o unitate de 1000 
de salariați, ar fi necesar un 
număr de 100 de salariați care să-

și manifeste voința pentru 
constituirea unui sindicat. Este de 
presupus ca din momentul în care 

salariații dintr-o unitate mare 
optează pentru ideea de 
sindicalizare, și deci sunt 

îndeplinite criteriile pentru 
constituirea unui sindicat, acel 
sindicat este destul de puternic 

pentru a-și expune punctul de 
vedere în orice formă de dialog 
social, inclusiv chiar și într-o 
negociere colectivă. Evident că 

„baremul” pentru 
reprezentativitate nu ar fi identic 
cu cel pentru constituirea 

sindicatului, dar s-ar putea 
admite în astfel de condiții, 
renunțarea la regula majorității 

(reprezentativitate = jumătate + 
1 din numărul total de salariați). 
O astfel de soluție este destul de 

apropiată de sistemul de 
certificiare a sindicatelor, sistem 
specific american.  
 

 

sindicat din fondatori 
lucrători la diferiți 
angajatori din cadrul 

aceluiași sector de 
negociere).  
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 Se recomandă a se asigura ca 
cerințele minime pentru 
constituirea sindicatelor să aibă 

în vedere contextul național și 
să fie discutate cu partenerii 
sociali astfel încât acestea să 
corespundă în cel mai bun mod 

cerințelor și caracteristicilor 
sistemului relațiilor industriale 
la nivel național. 

Este greu de predeterminat ”un 
context național”. Soluțiile 
referitoare la constituirea 

sindicatelor în legislația română nu 
au fost foarte diferite începând cu 
Legea nr. 54/1991 și până la Legea 
nr. 62/2011. Cel puțin în ce privește 

numărul minim de membri fondatori, 
s-a menținut la nivelul a 15 membrii 
minim.   

 

S-ar putea încerca și formula 
constituirii sindicatelor mari, 
puternice, sindicate ”certificate” 

de votul salariaților.  
Discuția în acest sens ar trebui să 
aibă în vedere  două aspecte:  
1) care ar fi argumentele cu care 

sindicatele ar putea fi convinse să 
admită un sistem apropiat de 
certificarea sindicală de tip 

american? Opoziția părții sindicale 
ar putea să intervină față de o 
astfel de propunere, pentru că 

există foarte multe  interese 
pentru ca sindicatele să prefere o 
cât mai mare fărămițare sindicală 

(funcțiile sindicale încă sunt 
cumulate cu prestarea muncii în 
baza unui contract individual de 
muncă, în România nefuncționând 

„profesiunea” de lider de sindicat 
sau de delegat sindical. Chiar 
dacă protecția exagerată a 

liderilor de sindicat s-a mai redus, 
există foarte multe facilități și 
beneficii pentru aceștia, și care nu 

sunt suportate de structurile 
sindicale de care aparțin);  
2) cum s-ar putea acomoda un 

astfel de sistem cu clasicul 
pluralism sindical specific 
Europei?  
Totuși soluția ar fi benefică in 

special pentru sindicate, deoarece 

 



le-ar conferi acestora o putere 
reală în cadrul dialogului social, 
nu neapărat în cadrul negocierilor 

colective, ci pentru orice 
procedură care implică intervenția 
activă a reprezentanților 

sindicalizați ai salariaților. Astfel 
însuși dialogul social ar avea 
foarte mult de câștigat și, pe cale 
de consecință, ar beneficia și 

salariații care ar beneficia de 
rezultatele unui asemenea dialog. 
Dacă o astfel de soluție ar fi 

agreată, ea ar trebui prezentată 
sindicatelor prin prisma 
beneficiilor de care ar dispune 

atât structurile sindicale, cât și 
beneficiarii dialogului social, 
respectiv salariații. 

 
 

 Se recomandă a se asigura că 
cerințele minime cu privire la 

numărul membrilor pentru 
constituirea unui sindicat sunt 
stabilite și cu luarea în 

considerarea a reglementărilor 
cu privire la criteriile de 
reprezentativitate.  

 Trebuie găsită cea mai oportună 
formulă de a pune de acord 

numărul necesar de membrii 
fondatori, cu numărul necesar de 
membrii pentru a se obține 

reprezentativitatea. 

Actualul art. 3 alin. 3 din 
Legea nr. 367/2022 

stabilește, așa cum am 
arătat mai sus, un număr 
minim de membri 

fondatori pentru 
constituirea unui sindicat. 
In legea actuală nu există 

niciun fel de corelare între 
numărul minim de 
membrii fondatori pentru 

un sindicat și nivelul de 
reprezentativitate. 
Singura cerință, de altfel 
normală pentru 

constatarea 
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reprezentativității unui 
sindicat este legată de 
obținerea personalității 

juridice a acelui sindicat 
petent.  

 Se recomandă a nu se include 
propunerea de modificare a art. 

3 alin. (3) din LDS astfel încât 
să se asigure faptul că nicio 
persoană nu poate fi obligată să 

adere sau nu, să se retragă sau 
nu din organizații sindicale la 
orice nivel.  

Recomandarea se raportează la 
proiectul de LDS supus analizei. Față 

de acesta s-a manifestat 
atentionarea, în sensul că ceea ce se 
dorește ar conduce la limitarea 

libertății de asociere.  

În mod evident libertatea de 
asociere trebuie privită atât în 

sens pozitiv, cât și în sens 
negativ, fiind necesar ca 
prevederile LDS să garanteze atât 

dreptul oricărio lucrător de a 
adera, de a se asocia într-un 
sindicat, cât și valența negativă, 

oricărui lucrător fiindu-i garantat 
ddreptul de a nu se asocia/de a nu 
adera la un sindicat, doar astfel 

funcționând în mod corect 
libertatea de asociere.  

În acest sens, se menține 
principiul conform căruia 

nimeni nu poate fi 
constrâns nici să nu adere 
sau să nu se asocieze la 

un sindicat, dar nici să 
adere sau să se asocieze 
într-o grupare sindicală – 

a se vedea în acest sens 
art. 3 alin. 4 din Legea nr. 
367/2022 

Recomandarea 
5 – Consultare și 

informare 

Se salută faptul că propunerile 
de modificare ale LDS au drept 

scop întărirea drepturilor de 
informare și consultare a 
lucrătorilor și organizațiilor 

lucrătorilor la nivelul unităților 
prin faptul că se asigură ca 
angajatorii să invite majoritatea 

organizațiilor lucrătorilor de la 
nivelul unității să participe la 
consiliile de administrație sau 

alte organe de conducere 
similare. Se are în vedere 
Recomandarea Consultativă a 
OIM nr. 113/1960.  

La acest moment art. 30 din LDS ( 
ne referim la Legea nr. 62/2011) 

conferă posibilitatea invitării 
sindicatului reprezentativ la nivel de 
unitate să participe în consiliul de 

administraţie sau alt organ asimilat 
acestuia, inclusiv în cazul 
administraţiei publice, la discutarea 

problemelor de interes profesional, 
economic şi social.  
Anterior art. 30 alin. (1) din Legea 

nr. 54/2003 impunea invitarea 
delegaţilor aleşi ai organizaţiilor 
sindicale reprezentative să participe 
în consiliile de administraţie la 

discutarea problemelor de interes 

O alternativă de modificare a 
formei actuale a LDS ar putea să 

reglementeze cu titlu de regulă 
generală posibilitatea de invitare 
a reprezentanților sindicatului în 

consiliile de administrație (text 
dispozitiv), cu o eventuală 
negociere prin CCM a situațiilor în 

care invitarea se impune (de 
exemplu, atunci când se prezintă 
anumite rezultate economico-

financiare generale – la anumite 
intervale de timp, sau atunci când 
se pune problema unor modificări 
de amploare la nivelul societății cu 

implicații majore asupra relațiilor 

Prin noua Lege, se revine 
la formula imperativă care 

impune obligația 
angajatorului de a invita 
gruparea sindicală la 

lucrările consiliului de 
administrație sau unui 
organism asimilat 

acestuia, dar invitația nu 
este una generală, 
respectiv la orice sedință 

a organismului de 
administrare, ci numai 
pentru ședințele care 
prezintă relevanță pentru 

raporturile de muncă ale 



profesional, economic, social, 
cultural sau sportiv. 
 

de muncă, reorganizări care 
vizează proiecte de concediere 
colectivă, adoptarea unor măsuri 

care să presupună intervenția 
somajului tehnic pentru o 
perioadă mai lungă de timp, sau 

reducerea programului de lucru 
pentru o perioadă mai lungă de 
timp).  
 

 
 

lucrătorilor, în condițiile 
Legii 467/2006 (deci se 
consideră că intervenția 

reprezentanților 
intereselor lucrătorilor în 
Consiliile de administrație 

are rol consultativ). În 
plus, obligația de a invita 
reprezentanții intereselor 
lucrătorilor, respectiv 

numai sindicatele, are in 
vedere sindicatele 
reprezentative și nu orice 

fel de sindicat – a se 
vedea în acest sens art. 
30 din Legea nr. 

367/2022 

 Se recomandă ca participarea 
organizațiilor lucrătorilor la 

consiliile de administrație să fie 
analizată în contextul național 
și să fie pusă în discuție cu 
organizațiile angajatorilor și 

cele ale lucrătorilor astfel încât 
să se asigure că este soluția 
care se potrivește cel mai bine 

cerințelor și caracteristicilor 
sistemului relațiilor industriale 
de la nivel național. 

Orice modifcare a prevederilor legale 
trebuie să aibă în vedere realitățile 

relațiilor industriale de la momentul 
actual. 

  

 În ceea ce privește includerea 
unei proceduri de informare și 
consultare prin introducerea 

art. 30ⁱ, se apreciază că se 
dorește stabilirea unui cadru 
legal, însă se recomandă ca o 

astfeld e procedură să fie mai 

Se poate introduce o prevedere 
legală suplimentară referitoare la 
stabilirea unei proceduri de 

informare și consultare care însă să 
fie inclusă în contractele colective de 
muncă. Aspectele de ordin 
procedural sunt de regulă evitate în 

prevederile unei legii cadru. 

Poate că ar fi necesară includerea 
și omogenizarea dispozițiilor 
existente actualmente în Legea 

nr. 467/2006 în cuprinsul LDS. În 
aceste condiții, s-ar putea stabili 
nu numai conceptele, în speță 
conceptul de informare, dar și 

formele în care se realizează, 

Art. 31 din Legea nr. 
367/2022 dezvoltă destul 
de complet obligația de 

informare ce revine 
angajatorului, cuplând 
obligația de informare cu 
cea de consultare, și 

stabilind cine este 
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degrabă inclusă în legislația 
secundară.  

precum și limitele pe care le 
implică.  

îndreptățit la 
informare/consultare în 
condițiile legii, în ce 

situații, cum se realizează 
efectiv aceste proceduri, 
etc.  

 Se recomandă menținerea 

„problemelor economice” între 
aspectele ce vor fi puse în 
discuție de partenerii sociali 

conform art. 30 din LDS pentru 
claritate și coerență. 

Aspectele de ordin economic au 

relevanță în dialogul social la nivel 
de unitate. 

Atata vreme cât sindicatele 

urmează a fi invitate la ședințele 
Consiliului de Administrație atunci 
când se discută aspecte de ordin 

profesional și social, astfel de 
aspecte în mod incident ar atinge 
și sfera economicului. Dacă s-ar 

admite intervenția sindicatului 
direct în problemele economice 
ale angajatorului, atunci s-ar 

putea ajunge la o imixtionarea a 
sindicatului în competențele 
exclusive ale angajatorului   

Conform art. 30 alin. (1) 

din legea nr. 367/2022, 
intervenția sindicatului în 
consiliile de administrație 

se limitează doar la 
ședințele în care se 
discută aspecte sociale și 

profesionale.  

 Se recomandă a se lua în 

considerare renunțarea la 
propunerea de modificare 
referitoare la faptul că 

informațiile furnizate de către 
angajator ar trebui să permită o 
analiză economico-financiară a 

companiei față de faptul că o 
astfel de cerință poate conduce 
la interpretări subiective 

divergente și chiar la conflicte 
de muncă.  

Această propunere este utilă, scopul 

furnizării informațiilor fiind corecta 
informare a organizațiilor sindicale în 
contextul dialogului social. 

În plus, astfel s-ar contrazice și 
regulile ce privesc confidențialitatea 
unor informații, aspecte recunoscute 

inclusiv în Directiva UE privind 
informarea și consultarea, inclusiv în 
legea actuală română (Legea nr. 

467/2006) 

Idem A se vedea forma actuală 

a art. 31 din Legea nr. 
367/2022 

Recomandarea 
6 – Libertatea de 

afiliere 

Se recomandă a nu se menține 
în propunerea de modificare a 

noii prevederi ce succedă art. 

Este un aspect care poate fi judecat 
cel mai bine de către grupările 

sindicale.  

 Nu există mențiuni cu 
privire la fuziunea 

organizațiilor sindicale în 



36 din LDS referitoare la 
fuziunea organizațiilor 
sindicale, pentru a lăsa la 

latitudinea acestora 
modalitatea lor de organizare, 
în acord cu cerințele art. 3 din 

Convenția nr. 87/1948.  

Legea nr. 367/2022 (dar 
există mențiuni privind 
fuziunea organizațiilor 

patronale – cu titlu 
general art. 66 și 67) 

 Se recomandă ca prin 
modificarea art. 41 alin. (4) și a 
art. 52 pct. (A) lit. e) din LDS să 

se asigure libertatea 
organizațiilor sindicale în 
redactarea statutelor, inclusiv 

prin asigurarea posibilității 
afilierii la mai multe organizații 
sindicale la nivel superior, în 

acord cu art. 3 din Convenția 
87/1948. 

La acest moment art. 41 alin. (5) din 
LDS (Legea nr. 62/2011) limitează 
posibilitatea afilierii organizațiilor 

sindicale la o singură federație 
sindicală și a federațiilor sindicale la 
o singură confederație sindicală. 

O astfel de restricție există și pentru 
angajatori, conform prevederilor art. 

55 alin. (4ⁱ) și (5) din LDS. 
  

Nu consider că o astfel de 
recomandare ar trebui avută în 
vedere.  

O eventuală permitere a afilierii la 
mai multe organizații la nivel 
superior ar trebui privită prin 

prisma asigurării simetriei între 
organizațiile patronale și cele 
sindicale.  

S-ar putea admite afilierea 
multiplă doar în cazurile în care 
există mai multe domenii de 

activitate, pentru a se asigura un 
dialog social eficient și adecvat 
pentru fiecare astfel de domeniu 
de activitate. O federație sindicală 

este determinată de apartenența 
la un anumit sector de activitate. 
Din acest punct de vedere un 

sindicat de la nivelul unei unități, 
s-ar putea afilia la mai multe 
sectoare, pe considerentul că are 

membrii care prestează activitate 
specifică mai multor sectoare de 
activitate, și deci fiecare federație 

sindicală ar apăra interesele 
specifice membrilor sindicatelor 
afiliate corespunzător 
apartenenței la o activitate sau 

alta. Dacă s-ar opta însă pentru 

În cuprinsul legii actuale 
(Legea nr. 367/2022) deși 
nu există o prevedere 

expresă care să interzică 
organizațiilor sindicale să 
se afilieze la o singură 

organizație sindicală la 
nivel superior, acest lucru 
este tratat indirect la 

articolul referitor la 
reprezentativitate, care 
menționează printre 

documentele necesare 
pentru obținerea 
reprezentativității 
declarația pe propria 

răspundere că sunt 
afiliate la o singură 
organizație sindicală 

superioară (art. 55 lit. A 
pct. e, lit. B pct. d și lit. C 
pct. d din Legea nr. 

367/2022). Există în 
schimb mențiune expresă 
privind interdicția 

organizațiilor patronale de 
a se afilia la mai multe 
organizații patronale la 
nivel superior 



                                                                                                                                                   
   

21 
 

un asemenea model, criteriile 
pentru determinarea 
reprezentativității nu ar mai 

permite strictețea necesară și, 
practic, oricine ar putea să adere 
unde dorește, determinând astfel 
crearea unor grupări a căror forță 

este pur fictivă și artificială. 

 Se recomandă să se asigure 
posibilitatea salariaților care au 

mai multe locuri de muncă să se 
afilieze la mai multe sindicate, 
precum și dacă ocupația sa 

corespunde mai multor 
sectoare să i se permită în mod 
similar acest lucru, în acord cu 

art. 2 din Convenția nr. 
87/1948. 

Dacă prima soluție ar fi pertinentă  
(în cazul cumulului), ar fi dificil de 

apreciat când ar putea deveni 
incidentă cea de-a doua ipoteza 
invocată în recomandări. (funcția 

unui salariat ar fi incidentă pentru 
mai multe sectoare de activitate). 
De exemplu, un salariat care este 

contabil la o unitate din industria 
alimentară s-ar putea afilia si la 
sindicatul lucrătorilor din industria 
alimentară și în sindicatul 

contabililor? Ce s-ar întâmpla dacă 
unul din sindicate ar fi de acord cu 
semnarea CCM și celălalt nu? 

Practic, aceiași persoană, în calitatea 
sa de mandante al sindicatelor ar 
avea o poziție contradictorie cu 

privire la același aspect.  

Pentru salariații care au mai multe 
locuri de muncă la mai mulți 

angajatori ar trebui să existe 
posibilitatea afilierii sindicale la 
nivelul fiecărui angajator.  

Actualul art. 3 alin. 5 din 
Legea nr. 367/2022 – 

interdicție doar la același 
angajator. Rezultă deci că 
în cazul cumulului, 

afilierea multiplă ar fi 
posibilă.  

 Se recomandă limitarea 
posibilității de control al 

autorităților asupra tuturor 
activităților economice 
desfășurate de către 
organizațiile sindicale la 

obligarea la depunerea unor 

Având în vedere faptul că scopul 
organizațiilor sindicale nu trebuie să 

fie desfășurarea unor activități 
economice, este necesară existența 
posibilității de verificare de către 
autorități a unor astfel de activități 

desfășurate de către organizațiile 

Nu consider că această 
recomandare ar trebui avută în 

vedere.  

Actualul art. 26 alin. 2 din 
Legea nr. 367/2022 

menține controlul statului 
asupra activităților 
economice, de principiu, 
din punct de vedere fiscal.  



situații periodice, precum și în 
cazurile în care sunt depuse 
plângeri sau există suspiciuni 

serioase cu privire la existența 
unor încălcări ale prevederilor 
legale, în acord cu 

recomandările CEACR. 

sindicale. Practic, organizațiile 
sindicale sunt persoane juridice la fel 
ca orice altă persoană juridică. Pe 

cale de consecință, într-un regim 
democratic bazat pe egalitate de 
tratament juridic, ar trebui ca și 

persoanei juridice sindicat să i se 
aplice același regim de control, 
aplicabil tuturor persoanelor juridice 
din categoria nonprofit. De ce ar 

trebui să se realizeze o discriminare 
pozitivă în favoarea sindicatelor și 
aceasta să nu funcționeze în mod 

identic și pentru anumite asociații 
ale persoanelor cu dizabilități de 
exemplu? Nu se poate crea un regim 

diferențiat numai pentru sindicate, 
deoarece într-un stat de drept, 
menținerea unui echilibru juridic 

între toți subiecții de drept de un 
anumit tip este esențială.  

 Se recomandă ca la modificarea 
LDS să se aibă în vedere și o 

modificare a art. 8 din LDS în 
sensul clarificării faptului că o 
condamnare care nu pune în 

discuție integritatea persoanei 
și care nu prejudiciază exercițiul 
funcțiilor sindicale nu ar trebui 

să fie temei de descalificare 
pentru a deține funcții sindicale 
elective. 

Art. 8 din LDS  - 2011 face referire 
la limitarea posibilității de a fi alese 

în organele de conducere persoanele 
care se află în executarea pedepsei 
complementare a interzicerii 

dreptului de a ocupa funcţia, de 
a exercita profesia sau meseria 
ori de a desfăşura activitatea de 

care s-a folosit pentru săvârşirea 
infracţiunii. Deci ester asigurată o 
protecție suficientă în acest sens, 

atâta vreme cât nu există o 
interdicție absolută, astfel cum 
aceasta este avută în vedere în 
cuyprinsul recomandării.  

Practic, recomandarea nu are în 
vedere textul exact al legii 

române. Nu funcționează vreo 
interdicție legată de o 
condamnare anterioară, ci de 

existența unor măsuri 
complimentare sau asiguratorii 
dispuse de puterea 

judecătorească printr-o hotărâre 
judecătorească.  

Si in forma actuală a art. 
8 din Legea nr. 367/2022 

se menține soluția 
existentă anterior în 
Legea nr. 62/2011.  
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 Se apreciază modificarea LDS în 
sensul că urmărirea silită a 
bunurilor mobile și imobile 

dobândite de către organizațiile 
sindicale conform prevederilor 
legale și necesare pentru 
desfășurarea activităților 

sindicale nu poate conduce la 
dizolvarea organizației 
sindicale. 

.  O astfel de prevedere nu există în 
mod expres în legea actuală. De 
altfel, nici nu înțeleg exact la ce se 

face referire. În măsura în care 
însă se ajunge ca o organizație 
sindicală să devină insolvabilă, 
este normal ca aceasta să 

dispară. 

Solicitarea din 
recomandare a fost 
expres acoperită prin 

textul actual din art. 23 
alin. (2) – Legea nr. 
367/2022 

Recomandarea 
7 – Protectie 
sindicala 

Se recomandă modificarea art. 
10 astfel încât să fie eliminate 
orice forme de discriminare 

având drept temei apartenența 
sau activitatea sindicală, 
eventual o lărgire a protecției 

pentru cazuri de încetare a 
raportului de muncă, 
transferuri, retrogradări, 
precum și orice acte care ar 

prejudicia lucrătorii. 

Practic orice act care conduce la 
modificări în raporturile de muncă 
ale unui lucrător, determinate de 

apartenența sa la un sindicat sau 
determinate de activitatea sa 
sindicală, ar reprezenta o formă de 

discriminare pe criterii sindicale și 
deci o restrângere a libertăților 
sindicale.  

Forma art. 10 din LDS - 2011 
acoperă situațiile menționate în 
recomandări, transferurile și 

retrogradările fiind forme de 
modificare a contractelor 
individuale de muncă. 

Se poate însă stabili un text de 
maximă generalitate, care să 
sublinieze încă odată, interdicția 
adoptării de către angajator a 

unor măsuri legate de relația de 
muncă a unui salariat, pentru 
simplul considerent al 

apartenenței acestuia la o grupare 
sindicală sau determinată de 
activitatea sindicală prestată de 

acel lucrător.   

Actualul art. 10 alin. 1 din 
Legea nr. 367/2022 face 
referire expresă la situația 

transferurilor și 
retrogradărilor, fiind 
interzise în mod expres 

astfel de intervenții, în 
măsura în care ele sunt 
determinate de 
apartenența la un 

sindicat. 

 Se recomandă a nu se menține 
în propunerea de modificare a 

art. 10 alin. (2) din LDS a 
distincției dintre membri de 
sindicat și persoanele alese în 
organele de conducere a 

sindicatului, pentru a se evita 

  Actualul art. 10 alin. 2 din 
Legea nr. 367/2022 face 

referire doar la 
persoanele alese în 
funcțiile de conducere a 
sindicatului 



interpretări eronate ale scopului 
art. 10 din LDS. 

 Se recomandă ca protecția 

liderilor sindicali împotriva 
concedierii să nu fie restrânsă la 
durata mandatului lor, ci 

extinsă după terminarea 
acestui mandat. 

Protecția liderilor sindicali împotriva 

concedierii a făcut obiectul 
controlului Curții Constituționale 
care a analizat garanțiile ce trebuie 

acordate acestora în exercitarea 
mandatului lor și a stabilit că o 
protecție excesivă a acestora este 
contrară principiului egalității de 

șanse și tratament. 

Nu credem că ar trebui admisă o 

astfel de recomandare. Eventual, 
s-ar putea prelungi protecția după 
încetarea mandatului, dar numai 

dacă a intervenit o incetare a 
contractului de muncă, ulterior 
anulată de instanță, iar pierderea 
mandatului a fost determinată, la 

rândul ei, de incetarea nelegală a 
contractului. Într-o astfel de 
ipoteză excepțională, când s-ar 

putea reține o culpă în sarcina 
angajatorului, aceasta conducând 
la pierderea mandatului de lider 

de sindicat, s-ar putea admite o 
perioadă de grație, ca perioadă de 
protecție pentru acel salariat, 

ulterior încetării mandatului sau, 
de exemplu, de un an.  

Art. 10 din Legea nr. 

367/2022 menține 
protecția celor aleși în 
funcții sindicale pe durata 

mandatului acestora.  

 Se recomandă ca prin 
modificarea actuală a LDS să se 

aibă în vedere orice modificări 
suplimentare necesare pentru a 
se asigura sancțiuni suficiente 

și eficiente împotriva 
discriminării pe motive 
sindicale. 

Prevederile actuale atât ale LDS cât 
și ale legislației în materie de 

discriminare sunt clare și eficiente în 
asigurarea protecției împotriva 
discriminării pe motive sindicale. 

Eventual, poate că ar fi 
interesantă o analiză comparată a 

legislațiilor europene în baza 
căreia să se realizeze un tablou, 
astfel încât să observăm unde se 

află legislația din România la acest 
moment, și dacă o astfel de 
recomandare ar trebui să fie 

avută în vedere raportat la 
celelalte legislații europene.  

Conform art. 12 din Legea 
nr. 367/2022, alte măsuri 

de protecție sindicală pot 
fi negociate prin contracte 
colective de muncă 

 Se recomandă a nu se menține 

în cerința ca federațiile și 
confederațiile sindicale să 
depună tabelele de adeziuni ale 
organizațiilor membre, 

deoarece se consideră că ar 

În ceea ce privește datele de 

identificare ale persoanelor fizice – 
membri de sindicat, orice modificare 
în sensul prelucrării datelor cu 
caracter personal trebuie să aibă în 

În măsura în care s-ar admite că 

o persoană, fie ea fizică sau 
juridică poate face parte dintr-o 
singură grupare asociativă, 
pentru care și-a manifestat 

voința, ar trebui să se mențină și 

Tabelele cu membrii sunt 

și sub imperiul Legii nr. 
367/2022 documente 
solicitate pentru obținerea 
reprezentativității, cu 

excepția 
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putea să se ajungă la acte de 
discriminare pe motive 
sindicale, care nu sunt 

conforme cu prevederile 
Convenției nr. 98/1949. Pe 
motive similare se fac 
recomandări în același sens și 

cu privire la depunerea de către 
organizațiile sindicale a listelor 
membrilor de sindicat și a 

semnăturilor acestora . 

vedere și asigurarea garanțiilor 
impuse de GDPR. 
Totodată, această cerință trebuie 

privită în strânsă legătură cu cele 
recomandate mai sus, referitor la 
posibilitatea ca o persoană să facă 
parte din mai multe grupări 

sindicale. Orice formă de evidență a 
apartenenței unor grupări sau,după 
caz, a unor persoane fizice, ar 

semnaliza imediat dacă acestea 
figurează în același timp ca membrii 
în mai multe entități. Problema 

devine acută în special în cazul în 
care în funcție de numărul de 
membri se pune problema 

reprezentativității unei structuri.  

o formulă care să asigure un 
minim control pentru îndeplinirea 
criteriilor numerice , astfel încât 

orice parte interesată să aibă și 
posibilitatea contestării calității 
grupării respective.  

reprezentativității la nivel 
de unitate – art. 55 din 
Legea nr. 367/2022. Deci, 

de principiu, legiuitorul 
solicită prezentarea 
evidenței membrilor 
persoane juridice, dar nu 

și a membrilor de sindicat 
persoane fizice.  

Recomandarea 
8 – Pragul de 
reprezentativitate 

Se recomandă reducerea 
pragului de reprezentativitate 
la nivel de unitate sub cel de 

50%+1 din numărul de 
angajați, pentru a se reflecta 
mai bine realitatea de la nivelul 

majorității companiilor. De 
asemenea se recomandă 
consultarea la stabilirea 

pragului a organizațiilor 
patronale și a celor sindicale, cu 
luarea în considerare și a celor 

reținute în Recomandarea 4. 

Stabilirea pragului efectiv trebuie să 
fie rezultatul analizării contextului 
național actual și al evoluției 

relațiilor industriale. Trebuie de 
propus un nou prag de 
reprezentativitate, raportat însă la 

numărul necesar de membrii 
fondatori în funcție de care se 
constituie un sindicat. Dacă s-ar 

putea ajunge la o formulă apropiată 
de certificarea necesității existenței 
unui sindicat, prin raportarea 

numărului de membrii fondatori 
necesari la constituire la numărul 
total de salariați din unitate, pragul 
de reprezentativitate ar putea fi 

În măsura în care pentru 
înființarea unor sindicate s-ar 
impune praguri minime și 

procentuale astfel cum s-a 
menționat la Recomandarea 4, s-
ar putea accepta un prag de 

reprezentativitate mai redus, 
ceea ce ar garanta și principiul 
pluralismului sindical. 

 
S-ar putea admite și negocierea 
cu mai multe grupări sindicale, fie 

ele nereprezentative, dacă 
împreună numărul total al 
membrilor lor depășește jumătate 
din numărul total de salariați din 

unitate, în măsura în care ar 

De observat soluțiile 
pentru care a optat 
legiuitorul în cuprinsul 

Legii nr. 367/2022 – 
respectiv art. 54, art. 102, 
art. 110, art. 113  



redus, eventual chiar conceput pe 
mai multe niveluri.  

interveni ca entitate unică de 
natură a reprezenta interesele 
salariaților în negociere  

 
 

 Se recomandă luarea unor 

măsuri astfel încât dacă nicio 
organizație sindicală nu atinge 
pragul stabilit pentru 
reprezentativitate, să fie 

garantate drepturi de negociere 
colectivă pentru organziațiile 
sindicale cel puțin în numele 

membrilor acestora. 

O astfel de posibilitate este 

recunoscută organizațiilor sindicale 
de la nivelurile superioare, 
reprezentative la acel nivel, care pot 
încheia acorduri în numele și pentru 

membri lor și în baza împuternicirii 
acestora. Pe de altă parte, 
funcționează și dispozițiile art. 153 

din Legea nr. 62/2011, care permit 
încheierea unor acorduri, ”extraCCM 
” , exclusiv pentru membrii proprii.  

 

În măsura în care s-ar admite 

posibilitatea încheierii unor 
acorduri cu forță de contract 
colectiv de muncă ( denumit în 
continuare CCM), care să 

reprezinte voința unui grup 
nemajoritar, atunci soluția ar fi 
posibilă, dar cu condiția renunțării 

la opozabilitatea erga omnes  a 
CCM la nivel de unitate. De altfel, 
grupul care-și manifestă voința în 

cadrul unei negocieri intervine și 
în cazul negocierilor de la nivel 
superior (cazul CCM la nivel de 

grup și cazul CCM neextins, care 
s-ar fi dorit a fi fost încheiat la 
nivel de sector). De ce nu s-ar 
putea încheia un CCM aplicabil 

doar pentru membrii sindicatului 
respectiv  care a negociat? O 
astfel de soluție ar putea părea 

interesantă, dar prezintă anumite 
dezavantaje: i) s-ar crea o 
concurență în cazul în care există 

mai multe sindicate în unitate,  
fiecare încercând să obțină mai 
multe avantaje în cadrul 

negocierilor, ceea ce ar conduce la 
o escaladare a revendicărilor, cu 
posibilitatea colapsării acestora; 
ii) ar exista riscul ca unii salariați, 

nesindicalizați să se considere 

Soluția pentru care a 

optat legiuitorului prin 
Legea nr. 367/2022 (Art. 
102 alin. (1) pct. B din 
Lege) permite intervenția 

în negociere, considerând 
că sunt îndreptățite la 
negociere mai multe 

grupări sindicale, fie 
acestea de la niveluri 
superioare, fie 

nereprezentative.  
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discriminați și să pretindă drepturi 
egale (de altfel, astăzi, acolo unde 
funcționează sistemul Acordurilor 

încheiate în temeiul art. 153 din 
Legea nr. 62/2011, angajatorul, 
în baza propriei decizii, acordă 
aceleași drepturi tuturor 

salariaților din unitate, și nu 
numai celor acoperiți prin Acord); 
iii) salariații nesindicalizați ar 

putea invoca faptul că libertatea 
lor de asociere, în sensul valenței 
sale negative (dreptul de a nu se 

asocia) este restrânsă indirect, 
din moment ce Acordurile se pot 
încheia numai cu sindicate din 

unitate.  
Ar mai exista și posibilitatea 
creerii unor entități omogene, 
care să acopere interesele 

majorității salariaților din unitate, 
chiar dacă această entitate este 
formată din sindicate diferite din 

unitate, urmând însă ca entitatea 
ca subiect creat ad hoc să 
participe la negociere cu „o 

singură voce”. Dezavantajul unei 
astfel de soluții ar fi reprezentat 
de faptul că astfel nu ar putea 

exista decât „alb și negru”. Nu ar 
exista posibilitatea, așa cum 
aceasta este astăzi configurată în 
Legea nr. 62/2011, în sensul că, 

se poate înregistra CCM chiar 



dacă nu s-a realizat acordul 
tuturor participanților la 
negociere, atâta vreme cât 

majoritatea semnează CCM.  

 Se recomandă în scopul 
clarității să fie stipulată în mod 

clar posibilitatea negocierii la 
nivel de grup de unități și în 
mod corelativ posibilitatea 
existenței unor dispute la acest 

nivel. 

Negocierea colectivă la nivel de grup 
de unități este recunoscută și 

reglementată în Legea 62/2011 (art. 
128 din LDS prevede posibilitatea 
încheierii contractelor colective de 
muncă la nivel de grup de unități). 

 Legea 367/2022 
reglementează în mod 

expres și conflictul la nivel 
de grup de unități 
prevăzut de art. 124  

Recomandarea 
9 – Existența 

simultană a 
reprezentanților 
salariaților și a 

sindicatelor 

Se recomandă ca în cazurile în 
care la nivelul aceleiași unități 

există și reprezentanți ai 
sindicatelor și reprezentanți 
aleși ai salariaților să fie luate 

măsuri eficiente ca existența 
reprezentanților aleși ai 
salariaților să nu submineze 

poziția organizațiilor sindicale. 

Prevederile legale asigură egalitate 
de tratament între reprezentanții 

sindicatelor și reprezentanții aleși ai 
salariaților. Mai mult, în Codul 
muncii există o prevedere expresă 

care stabilește că reprezentanții 
salariaților derulează toate atribuțiile 
privind apărarea și promovarea 

intereselor salariaților, cu excepția 
celor recunoscute exclusiv 
sindicatelor (de exemplu, 
posibilitatea de reprezentare a 

propriilor membrii în instanțerle de 
judecată, conform art. 28 din Legea 
nr. 62/2011).  

Având în vedere fundamentele 
acestei recomandări este de 

bănuit că ea se va impune în 
legilația română, ceea ce va 
conduce la o reîntoarcere la 

modelul existent anterior anului 
2011, respectiv formula alegerii și 
derulării dialogului social cu 

reprezentanții salariaților, doar la 
nivelul unităților în care nu există 
sindicate.  

Reprezentanții salariaților 
vor fi aleși la unitățile cu 

cel puțin 10 salariați, dar 
numai în măsura în care la 
acea unitate nu există 

constituit un sindicat – 
art. 57 alin. (1) din Legea 
nr. 367/2022 

 Se recomandă ca în acest sens 
să se recunoască dreptul 
reprezentanților aleși ai 

salariaților de a participa la 
negocierea colectivă doar în 
absența sindicatelor la nivel de 

companie precum și faptul că în 
cazul în care există sindicate 
minoritate la nivel de unitate 
acestora le este permisă 

A se vedea mențiunile de mai sus  A se vedea mențiunile de mai sus. 
În ce privește necesitatea de a se 
permite participarea la negociere 

a sindicatelor minoritare, într-
adevăr o astfel de cerință 
răspunde principiului 

pluralismului sindical de tip 
european, dar chiar dacă un astfel 
de principiu este foarte des 
clamat, în realitate și legislația 

europeană este tributară regulilor 

Art. 57 alin. (1) din Legea 
nr. 367/2022.  
În ce privește dreptul 

sindicatelor minoritare de 
a fi participa la negociere, 
a se vedea art. 102 alin. 

(1) pct. B. Lit. a) din 
Legea nr. 367/2022. 
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negocierea colectivă în numele 
membrilor lor. 

de reprezentativitate care conferă 
putere sindicatelor mari.  

 Se recomandă a nu se menține 

propunerile de modificare ale 
art. 140 alin. 2 din proiectul 
depus la Parlament LDS cu 
privire la modalitatea de 

participare la negociere a 
sindicatelor minoritare, având 
în vedere că le va fi recunoscut 

în mod direct dreptul la 
negociere colectivă în numele 
membrilor lor. 

   

Recomandarea 
10 – Niveluri de 
negociere 

Pentru a se da eficiență 
prevederilor art. 4 din 
Convenția nr. 98/1949, se 

recomandă ca determinarea 
nivelurilor de negociere 
colectivă să fie lăsate la 
discreția părților, ceea ce ar 

presupune și modificarea 
corespunzătoare a articolelor 
128 alin. (1), 158 și 165 din 

LDS (Legea nr. 62/2011) 
pentru a se permite încheierea 
unor contracte colective la nivel 

național. 

Un acord la nivel național este posibil 
și în baza legislației actuale. Cine ar 
interzice încheierea unei înțelegeri 

intersectoriale conform legii actuale? 
Este adevărat însă că atunci când 
sunt enumerate nivelurile de 
negociere, există o limitare a acestor 

(unitate, grup, și sector de 
activitate). 

Pentru a nu mai exista nicio 
discuție, s-ar putea admite 
introducerea unui text cu caracter 

dispozitiv, care să facă referire la 
posibilitatea încheierii unor 
contracte colective la nivel 
intersectorial. Nu aș indica însă ca 

nivel propriu-zis nivelul național. 
De altfel, există legislații din 
Europa care fac referire expresă la 

nivelul intersectorial. O astfel de 
Convenție, ar trebui să fie una de 
principii și nu de amănunt, și, 

evident, nu ar trebui să ne 
întoarcem la formula erga omnes.  

Legea nr. 367/2022 
stabilește principiul 
obligativității negocierii la 

nivel de unitate (unitățile 
care au cel puțin 10 
salariați) și la nivel de 
sector de negociere – art. 

97 alin. (1). Art. 96 alin. 
(2) stabilește nivelurile la 
care se pot încheia 

contracte colective, deci 
se pot derula negocieri, 
între acestea regăsindu-

se și nivelul național.  

Recomandarea 

11 – Prelungirea 
contractelor 
colective de 
muncă 

În ceea ce privește posibilitatea 

prelungirii contractelor 
colective de muncă, se 
recomandă a se asigura că 
stabilirea condițiilor pentru 

prelungirea acestora este 

LDS 62/2011 prevede durata 

maximă pentru care pot fi încheiate 
contractele colective de muncă (24 
luni), precum și posibilitatea 
prelungirii o singură dată a 

Pentru aplicarea recomandării (nu 

doar la nivel sectorial) se poate 
menține durata maximă pentru 
care poate fi încheiat un contract 
colectiv de muncă, cu eliminarea 

restricției posibilității prelungii o 

Art. 108 din Legea nr. 

367/2022 menține soluția 
existentă în vechea Lege 
62/2011 – CCM încheiat 
pentru o perioadă de 

maximum 24 de luni cu 



privită în context național și 
sectorial și pusă în discuția 
partenerilor sociali astfel încât 

să corespundă cerințelor și 
caracteristicilor sistemului 
relațiilor industriale la nivel 

național. În acest scop se 
recomandă includerea unor 
condiții mai puțin stricte pentru 
prelungirea contractelor 

colective de muncă la nivel 
sectorial, în acord cu 
Recomandarea cu privire la 

negocierile colective nr. 
91/1951. 

contractului colectiv pentru o 
perioadă de maxim 12 luni.  
Motivația reglementării actuale, 

constă tocmai în limitarea 
posibilității de perpetuare , fără 
negociere a unui CCM . În condițiile 

în care s-a renunțat la negocierea 
anuală obligatorie ( și, există 
interesul de a nu se reveni la acest 
sistem), se impune o limită cât mai 

strictă a duratei CCM , astfel încât 
după scurgerea termenului (în 
speță, 2 ani), să poată interveni 

negocierea, iar în condițiile în care 
nu se ajunge la consens, dreptul la 
protest (conflict colectiv) să nu fie 

restrâns. Este esențial însă a nu se 
reveni la posibilitatea excepțională 
de declanșare a conflictului pe 

durata de existență a CCM, în cadrul 
unei negocieri intermediare.  
 

singură dată (contractele 
colective putând fi prelungite de 
un număr nelimitat de ori) cu 

indicarea perioadei maxime 
pentru care poate opera fiecare 
prelungire (perioada maximă 

putând fi în mod similar, de 
exemplu, de 12 luni). 

posibilitatea prelungirii cu 
maximum 12 luni, o 
singură dată. 

Recomandarea 

12 – Conflicte 
colective și greve 

Se recomandă ca în detalierea 

principiului negocierii colective 
cu bună credință să fie incluse 
în forma modificată a LDS 

următoarele obligații ale 
părților implicate: (i) 
recunoașterea organizațiilor 

reprezentative; (ii) stăruirea în 
ajungerea la un acord; (iii) 
angrenarea în negocieri reale și 

constructive; (iv) evitarea 
întârzierilor nejustificate în 
negocieri și (v) respectarea 
mutuală a angajamentelor luate 

și a rezultatelor la care s-a 

Multe dintre principiile la care se face 

referire în recomandare, sunt 
principii generale , care presupun, î 
n esență, negocierea cu bună 

credință. Atâta vreme cât s-ar 
respecta de către partenerii sociali 
buna credință, chiar dacă aceștia se 

află pe poziții uneori antagonice și 
chiar dacă fiecare dintre cele două 
echipe de negociere trebuie să apere 

și să promoveze interesele părții pe 
care o reprezintă, negocierea ar fi 
una de succes.   

Nu credem că inserarea unor 

astfel de ”principii” suplimentar în 
lege, ar determina o eficiență în 
derularea efectivă a negocierilor.  

În Legea nr. 367/2022 nu 

apar enunțate în mod 
expres toate principiile la 
care face referire 

recomandarea. 
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ajuns prin negociere, în acord 
cu liniile directoare ale CEACR 
privind art. 4 din Convenția nr. 

98/1949. 

 Se recomandă a se clarifica 
dacă propunerea de modificare 
a LDS permite organizațiilor 

sindicale să organizeze greve, 
inclusiv la nivel național în 
legătură cu probleme majore de 

politică economică și socială 
care au impact asupra 
membrilor lor. 

Greva în sine reprezintă un 
instrument la îndemâna salariaților, 
care încearcă astfel să obțină 

anumite revendicări de la 
angajatorul lor. Reglementarea 
expresă a grevelor îndreptate 

împotriva politicii socio-economice a 
statului, nu are nicio legătură cu 
relația directă de muncă. O astfel de 

manifestare trebuie să funcționeze 
în baza libertății de exprimare a 
cetățeanului, pentru că față de el se 

produc direct efectele politicii de 
stat. Ori, greva este menită să 
afecteze angajatorul, care însă nu 
poate fi ținut răspunzător pentru 

politico economică și socială a 
Guvernului.  

O astfel de soluție mi se pare a 
încălca flagrant chiar principii 
constituționale.  

Cu toate acestea greva 
împotriva politicii sociale 
și economice a Guvernului 

este reglementată la 
acest moment - art. 1 pct. 
30 și art. 155 din Legea 

nr. 367/2022, efectele 
încetării lucrului de către 
„greviști” urmând a fi 

diect suportate de către 
angajatori. 

 Se recomandă a se clarifica 

modalitățile și scopul obligației 
de pace socială conform art. 
158 din LDS de exemplu prin 

clarificarea dacă greva poate fi 
nelegală la nivel sectorial (sau 
de grup de unități) pe durata 

valabilității unui contract 
colectiv de muncă dacă este 
îndreptată împotriva 
contractului colectiv de muncă 

sau a unei părți din acesta. 

Forma art. 164 din LDS nr. 62/2011 

nu face distincție în funcție de nivelul 
la care este încheiat contractul 
colectiv de muncă pentru obligația 

de păstrare a păcii sociale pe durata 
valabilității acestuia. 

Clasificarea conflictelor în 

conflicte de drepturi și conflicte de 
interese în cadrul Legii 168/1999 
nu a fost întâmplătoare. Diferența 

majoră dintre un conflict de 
drepturi și unul de interese, 
constă în faptul că atunci când 

sunt încălcate anumite drepturi, 
„victima” trebuie să aibă deschisă 
calea justiției, în timp ce atunci 
când sunt invocate revendicări, în 

cadrul procedurilor de negociere, 

De principiu, art. 129 din 

Legea nr. 367/2022 
stabilește ca regulă că nu 
se pot declanșa conflicte 

colective pe durata 
existenței unui CCM, dar 
regula precizată la alin. 

(1) cunoaște și excepții, 
parte din acestea 
reegăsindu-se în 
conținutul art. 129, altele 

rezultând din enumerarea 



fără ca acestea să fie concretizate 
în drepturi recunoscute, se admite 
protestul, inclusiv în forma sa cea 

mai dură respectiv greva.  
Contractul colectiv de muncă 
crează cadrul legal necesar pentru 

recunoașterea unor drepturi și 
atâta vreme cât acestea sunt 
instituite, ele ar trebui să asigure 
pacea socială. Aceasta este 

rațiunea pentru care, dacă se 
formează cadrul normativ 
negociat (contractul colectiv de 

muncă), conflictul colectiv (fostul 
conflict de interese) nu-și mai 
găsește locul.  

cazurilor în care se poate 
declanșa conflictul, 
respectiv la art. 126  

 Se recomandă a se clarifica care 
sunt căile ce pot fi urmate de 
lucrători în cazurile în care 

angajatorul nu își îndeplinește 
obligațiile de implementare a 
clauzelor contractelor colective 
de muncă – de exemplu 

neacordarea majorării salariale 
convenite, precum și celeritatea 
și eficiența unor astfel de căi. 

Pentru nerespectarea prevederilor 
contractelor colective de muncă 
angajatorii răspund în temeiul 

raspunderii civile contractuale, 
organizațiile sindicale având 
posibilitatea investirii instanțelor de 
judecată în cazul în care intervine o 

neexecutare parțială sau totală, 
precum și o executare 
necorespunzătoare a clauzelor 

contractelor colective de muncă. În 
cazul în care instanțele constată că 
există o astfel de neexecutare sau o 

executare necorespunzătoare 
angajatorul va fi obligat să acopere 
întregul prejudiciu cauzat prin 

aceasta, sens în care soluția 
judiciară este una eficientă. 

Grupările sindicale sunt 
îndreptățite să controleze modul 
în care angajatorul 

implementează clauzele din CCM. 
Totodată, în măsura în care 
sindicatul constată că angajatorul 
nu-și execută obligațiile din CCM, 

poate îndruma propriul membru 
salariat să-și realizeze drepturile, 
inclusiv pe calea justiției, legea 

recunoscând în acest sens și 
calitate procesuală pentru 
sindicate, acestea fiind 

îndreptățite ca, în baza 
mandatului primit de la salariați, 
să acționeze în instanță împotriva 

angajatorului. Deci, există căi 
reale pentru ca atunci când 
angajatorul nu-și îndeplinește 
obligațiile din CCM, acesta să fie 

„forțat” prin intermediul 
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autorității, la executare. 
Revenirea la recunoașterea și 
respectarea dreptului invocat, se 

realizează după verificarea 
existenței acelui drept și, în mod 
normal, într-un stat de drept, 
numai pe calea justiției.  

 Sunt apreciate modificările 
propuse referitoare la faptul că 
după declanșarea conflictului 

colectiv de muncă părțile pot 
conveni prin consens să inițieze 
proceduri de mediere sau 

arbitraj, astfel de prevederi 
fiind în acord cu Recomandarea 
92. 

Posibilitatea de a recurge la 
proceduri de mediere și arbitraj 
este recunoscută și prin  LDS – 

62/2011. 

 Capitolul III art. 131 – 
145 din Legea nr. 
367/2022 

 Se solicită a fi clarificat dacă 
eliminarea din conținutul 
propunerii de modificare a art. 
184 din LDS a mențiunii la 

greva de solidaritate 
echivalează cu interzicerea unui 
astfel de demers. 

Greva de solidaritate este 
reglementată și în cuprinsul LDS 
62/2011.  

Greva de solidaritate reprezintă o 
formă de grevă recunoscută și 
care trebuie să-și găsească o 
reglementare în legislația 

națională. Totuși, legiferarea 
trebuie făcută cu maximum de 
atenție, pentru că se lucrează cu 

concepte destul de sensibile și 
care permit cu greutate stabilirea 
unor condiționări clare.  De aceea, 

anumite limite legate de durată, 
ipotezele în care o astfel de grevă 
se poate declanșa, și condițiile de 

legalitate pentru desfășurarea 
unei astfel de grevă trebuie în 
mod imperativ clar stabilite  

A se vedea reglementarea 
actuală – art. 150 din 
Legea nr. 367/2022 

 Pentru claritate se recomandă 

enumerarea exactă a 

Forma art. 202 din LDS 62/2022 

probabil că are în vedere 

Este greu de susținut că un drept 

fundamental, așa cum este 

Cu toate acestea, art. 170 

din Legea nr. 367/2022 



categoriilor de personal cărora 
le este interzis prin lege 
exercițiul dreptului la grevă în 

cuprinsul art. 202 din LDS cu 
evitarea mențiunii cu privire la 
alte categorii de personal 

cărora li se interzice exercitarea 
acestui drept prin lege. 

posibilitatea intervenirii unor 
reglementări legale ulterioare care 
să adauge la categoriile de salariați 

care nu pot declara grevă, pentru a 
se evita necesitatea modificării LDS 
în măsura în care ar exista în mod 

just și absolut necesar nevoia 
restrângerii dreptului la grevă și 
pentru alte categorii de salariați.  

dreptul la grevă ar permite 
restrângeri printr-un text de lege 
care nu ar stabili o enumerare 

strict limitativă.  

menține în continuare 
fprmula din 
reglementarea 

anterioară. 

Recomandarea 

13 – Aspecte 
finale generale 

Se recomandă a se clarifica 

motivul pentru care propunerea 
de modificare a art. 54 din LDS 
– Legea nr. 62/2011 include 

eliminarea organizațiilor 
sindicale dintre organizațiile 
față de care organizațiile 

patronale sunt independente, 
precum și să se asigure 
independența și neingerința 

inclusiv prin raportare la alte 
organizații patronale, în acord 
cu principiile Convenției nr. 
98/1949. 

Independența față de organizațiile 

sindicale trebuie menținută pentru 
organizațiile patronale, tocmai 
pentru respectarea principiilor 

Convenției 98/1949. Aceasta se 
impune și pe motive de simetrie, 
organizațiile sindicale fiind la rândul 

lor independente față de 
organziațiile patronale. 
Este de asemenea utilă consacrarea 

independenței și față de alte 
organizații patronale, conform 
recomandării. 

Este de avut în vedere 

recomandarea  

Art. 63 din Legea nr. 

367/2022 stabilește 
independența 
organismelor patronale 

nu numai față de 
autorități și partide 
politice, ci și față de 

sindicate.  

 Se apreciază adăugarea unor 
atribuții pentru Consiliul 
Național Tripartit, acestea fiind 

în acord cu prevederile art. 2 
din Convenția privind 
Consultările Tripartite nr. 

144/1976. Se recomandă de 
asemenea analizarea 
posibilității adaugării unei 

atribuții în sensul discutării 
recomandărilor tehnice 
transmise de către Biroul 
pentru reformele în dreptul 

muncii, cum este și 

O astfel de atribuție suplimentară ar 
trasa un cadru organizatoric pentru 
discutarea în cadru tripartit a 

aspectelor tehnice transmise de 
către Biroul pentru reformele în 
dreptul muncii. 

Este de avut în vedere 
recomandarea  

În parte aspectele din 
recomandare au fost 
preluate în art. 85 din 

Legea nr. 367/2022 
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Memorandumul care face 
obiectul discuției. 

 Se consideră necesar a se 

clarifica dacă acordurile 
încheiate conform prevederilor 
art. 153 din LDS ar avea 
aceleași efecte precum 

contractele colective de muncă, 
ce fel de clauze pot conține 
acestea și ce raport există între 

acestea și contractele colective 
de muncă existente la nivelul 
companiei. 

Forma actuală a art. 153 din LDS 

limitează efectele aplicabilității 
acordurilor încheiate în temeiul său, 
acestea fiind aplicabile doar 
membrilor organizațiilor semnatare, 

sens în care efectele acestora diferă 
de cele ale contractelor colective de 
muncă. 

În ceea ce privește clauzele ce pot fi 
incluse nu există niciun fel de limitări 
legale la acest moment. De 

asemenea nu este limitată 
coexistența acordurilor încheiate în 
temeiul art. 153 cu contractele 

colective de muncă în vigoare la 
nivelul aceluiași angajator. 

 Art. 119 din Legea nr. 

367/2022 stabilește clar 
la alin. (2) că din astfel de 
acorduri nu pot face parte 
clauze ce se regăsesc și în 

CCM aplicabil. Este de 
observat însă că practica 
acestor acorduri intervine 

acolo unde nu există CCM, 
pentru că toate 
reglementările existente 

după 1990 cu privire la 
contractele colective au 
instituit aplicabilitatea 

erga omnes a acestora.  
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