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Nr. 50 din 06.10.2020 

            

                               

În atenţia: 

 

Tuturor sindicatelor afiliate FNSA 

  

 

   Recent, Camera Deputaților a aprobat LEGEA nr. 213 din 30 septembrie 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată ȋn Monitorul 

Oficial nr. 893/2020. Texul aduce o modificare de interes sindical, ȋn sensul reglementării 

exprese a posibilității salariatului de a fi asistat de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este, cu ocazia negocierii sau modificării contractului individual de muncă sau ȋn 

cazul unui conflict individual de muncă.  

Astfel, la articolul 17, alin. (6) din Legea nr. 53/20003 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

                “(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de 

muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți 

poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un 

reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni, cu respectarea 

prevederilor alin. (7).” 

              De asemenea, vă reamintim că şi pe perioada cercetării disciplinare, salariatul poate fi 

asistat de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, ȋn conformitate cu art. 

251 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, modificat “În cursul cercetării disciplinare prealabile 

salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere 

comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care 

le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant 

extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este.” 
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             Menționăm că această reglementare vizează atât personalul contractual cât şi 

funcționarii publici, ȋn sensul completării legislației specifice cu aceste norme cu caracter 

general şi prezintă interes şi in situația ȋn care se modifică de pildă fişa postului sau se ȋncheie 

acte adiționale la contractele individuale de muncă sau se emit dispoziții de modificare a 

raporturilor de serviciu. De asemenea, menționăm că modificarea vizează ȋn mod expres şi. 

exclusiv sindicatele, nu şi reprezentanții salariaților, iar conform art 221 alin. (3) din Codul 

muncii “Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege 

exclusiv sindicatelor.” 

             Ȋn vederea valorificării acestui drept sindical, FNSA solicită organizațiilor afiliate să 

aducă la cunoştința membrilor de sindicat, precum şi tuturor salariaților din instituției, aceste 

modificări legislative.  

 

 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                    

                                                                                       

                                                                                    

 

                                                                                     

                                                                                             Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                               Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                                            

                                                                                                                    

 


