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Rezumatul recomandărilor 

 

Recomandarea 1 – Definiţii 

1. Din motive de claritate, Biroul propune să se păstreze o singură definiție a noțiunii de 

parteneri sociali în temeiul Articolului 1 din Proiect, astfel cum este inclusă în prezent 

în LDS1; și să se elimine distincția dintre „partenerii sociali” și „partenerii de dialog 

social”, care este susceptibilă de a crea confuzie. 

2. După cum a subliniat în Memorandumul său din 2018, Biroul recomandă asigurarea 

includerii în noțiunea de „informații” prevăzută la articolul 1 aliniatul (3) litera (a) din 

Proiect a tuturor tipurilor de informații care pot fi transmise - nu numai de la angajator 

la sindicat - dar și invers, adică de la sindicat la angajator, precum și între 

reprezentanții guvernelor, angajatori și lucrători. 

3. În privința definiției noțiunilor de "lucrător" și "angajat", Biroul recomandă, ca 

principiu, în conformitate cu terminologia SIM, utilizarea termenului "lucrător" în 

întreaga lege - și definirea acestuia într-o manieră care să nu limiteze acest 

termen la munca prestată în cadrul unui contract individual de muncă sau al unei 

relații de serviciu. 

Recomandarea 2 - Libertatea sindicală 

1. Dreptul sindical. Reamintind caracterul universal al libertății sindicale, Biroul 

salută formularea Articolului 3 aliniatul (1) din Proiect, conform căruia persoanele 

care se află în raporturi de muncă „de orice tip” pot adera la sindicate. 

2. Biroul recomandă modificarea Articolului 2 aliniatul (2) din LDS în vederea 

asigurării faptului că dreptul organizațiilor de lucrători de a își organiza activitățile 

în deplină libertate nu exclude dreptul acestor organizații de a organiza acțiuni de 

protest, precum și anumite activități politice legate de apărarea intereselor 

economice și sociale ale membrilor lor - în conformitate cu observațiile restante 

ale CEACR2 în temeiul Convenției nr. 87 și cu recomandările formulate în 

memorandumurile sale tehnice din 2015 și 2018. 

3. Cerințele minime privind numărul minim de membri pentru înființarea unui 

sindicat. Biroul salută articolul 3 aliniatul (2) din Proiect, care, după cum a solicitat 

CEACR în observațiile sale de la punctul C.87, reduce numărul minim de membri 

de sindicat de la 15 la 10 membri - și permite lucrătorilor care lucrează pentru 

angajatori diferiți în același sector să se constituie într-un sindicat/să se afilieze 

la un sindicat pentru a își apăra interesele economice și sociale. Această 

modificare sugerată de proiect este de natură să promoveze dreptul lucrătorilor 

din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) de a se bucura de libertatea sindicală 

în vederea apărării intereselor lor profesionale, economice și sociale, fără 

discriminare. 

 
1 Legea Dialogului Social 
2 Comitetul de Experți al OIM privind aplicarea convențiilor și recomandărilor 
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4. În ceea ce privește restricțiile privind domeniul de aplicare personal al dreptului de 

organizare, Biroul reamintește că, spre deosebire de Convenția nr. 98, Convenția nr. 

87 nu conține o dispoziție care să excludă din domeniul său de aplicare anumite 

categorii de funcționari publici. Având în vedere cele de mai sus, Biroul salută 

clarificarea cu privire la persoanele care fac parte din grupul "persoanelor care ocupă 

funcții publice sau alte funcții asimilate" menționate la articolul 4 din proiect (similar 

cu articolul 4 din LDS) și recomandă: 

o Modificarea articolului 4 din LDS în scopul garantării dreptului de a înființa și 

de a adera la sindicate fără distincție, inclusiv pentru magistrați și pentru 

persoanele care ocupă funcții publice sau alte funcții asimilate, cu excepția 

cazului în care acestea sunt definite în mod restrictiv, cu singura excepție 

autorizată prevăzută la Articolul 9 aliniatul (1) din Convenția nr. 87 privind 

forțele armate și poliția; și 

o Eliminarea din Articolul 4 din Proiect a extinderii restricțiilor la domeniul 

personal de aplicare a dreptului de organizare la persoanele din unitățile 

și/sau subunitățile aflate în subordinea sau coordonarea persoanelor 

enumerate în această prevedere, în special în ceea ce privește magistrații, 

sau a persoanelor care ocupă funcții publice sau alte funcții asimilate, în 

conformitate cu cerințele Convenției nr. 87. 

5. Condițiile de eligibilitate ale responsabililor sindicali. Constatând că proiectul nu 

modifică Articolul 8 din LDS, Biroul recomandă să se clarifice în ce măsură 

condiția de neeligibilitate prevăzută de această dispoziție se aplică numai pe 

durata pedepsei; și dacă minorii care au atins vârsta minimă legală de admitere 

la angajare pot fi aleși în calitate de responsabili sindicali - în conformitate cu 

observațiile în așteptare ale CEACR în temeiul Convenției nr. 87. 

6. Afilierea la organizații de nivel superior. Biroul recomandă eliminarea restricției 

stabilite la Articolul 44 aliniatul (4) și la articolul 64 aliniatul (6) din Proiect, conform 

căreia organizațiile de lucrători și de angajatori se pot afilia numai la o singură 

organizație sindicală de nivel superior, și modificarea Articolelor conexe 41 

aliniatul (5) și 55 aliniatul (4) din LDS, în vederea asigurării dreptului organizațiilor 

de angajatori și de lucrători de a își redacta constituțiile și regulamentele în 

deplină libertate, în conformitate cu Articolul 3 din Convenția nr. 87, inclusiv 

dreptul acestora de a se afilia la mai multe organizații sindicale de nivel superior, 

în măsura în care acest demers este permis de statutele ambelor organizații - 

astfel cum se recomandă în Memorandumul său din 2018. De asemenea, 

recomandă modificarea Articolului 55 literele (A) și (B) din Proiect în consecință, 

în ceea ce privește depunerea de declarații pe proprie răspundere în acest sens. 

Recomandarea 3 - Protecția împotriva actelor de ingerință și 

discriminare 

1. Interzicerea ingerințelor. Deși salută interzicerea explicită a ingerințelor în temeiul 

Articolului 7 (3) din Proiect, Biroul recomandă să se clarifice care dintre instituțiile 

menționate în această dispoziție vor fi însărcinate cu constatarea existenței 

ingerințelor în activitățile sindicale, precum și să se clarifice criteriile pe baza 

cărora se va realiza o astfel de evaluare. 

2. De asemenea, Biroul recomandă alinierea formulării Articolelor 26 și 76 (5) din 

Proiect referitoare la supravegherea de către autoritățile de stat a activităților 
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economice ale organizațiilor de angajatori și de lucrători, în vederea asigurării 

unui grad și a unei sfere similare de control atât asupra organizațiilor de 

angajatori, cât și asupra organizațiilor de lucrători; și limitarea competenței 

autorităților de stat privind controlul finanțelor organizațiilor de angajatori și de 

lucrători la obligația de a prezenta rapoarte periodice, la analizarea cazurilor de 

plângeri sau la existența unor motive serioase de a suspecta încălcări, în 

conformitate cu comentariile CEACR în cadrul Convenției nr. 87. 

3. Protecția împotriva actelor de discriminare antisindicală. Biroul își reiterează 

recomandarea din 2018 de a modifica articolul 10 din LDS în vederea includerii 

unei interdicții clare a tuturor tipurilor de măsuri discriminatorii pe motiv de 

apartenență sindicală sau de activități sindicale, atât în momentul angajării, cât și 

în timpul angajării - dincolo de simpla interdicție a modificării sau rezilierii 

contractelor de muncă, astfel cum prevede în prezent Articolul 10 din Proiect - 

incluzând, de asemenea, excluderile din procesul de angajare, transferurile, 

retrogradarea, lipsa oportunităților de formare și alte acte care aduc prejudicii 

lucrătorului. 

4. Biroul salută completarea propusă la Articolul 10 (2) din Proiect, care prevede că 

persoanele alese pentru a face parte din organele de conducere ale organizațiilor 

sindicale se vor bucura de protecție pe durata mandatului lor și, ulterior, pentru o 

perioadă de readaptare la locul de muncă anterior, timp de un an de la data 

încetării mandatului lor. 

5. În cele din urmă, Biroul reamintește concluziile Misiunii de Consiliere Tehnică (MCT) 

a OIM3 din mai 2022 în România, care încurajează: 

i) diferitele autorități competente să efectueze, în comun și în 

consultare cu partenerii sociali, o evaluare globală a 

eficacității diverselor dispoziții legislative și a mecanismelor 

de remediere disponibile în domeniul discriminării 

antisindicale; și 

ii) partenerii sociali și guvernul să abordeze, în cadrul forurilor 

de dialog social bipartit și tripartit, problemele ridicate de 

posibilele practici antisindicale, în vederea identificării celor 

mai potrivite răspunsuri concrete. 

Recomandarea 4 - Consultarea și schimbul de informații 

1. Biroul salută modificarea propusă în formularea Articolului 30 din Proiect cu 

privire la invitarea reprezentanților sindicali la nivel de unitate pentru a participa 

la consiliul de administrație sau la alt organism asimilat acestuia - de la „poate 

invita” (conform Articolului 30 din SDL) la „va invita”. Cu toate acestea, 

recomandă, după cum prevede în prezent LDS, să nu se limiteze posibilele 

subiecte de discuție din lege doar la problemele care au impact asupra 

angajaților; și, prin urmare, reformularea Articolului 30 din Proiect, prin care să se 

precizeze că angajatorul invită reprezentantul sindicatului la nivel de unitate să 

participe în consiliul de administrație sau în alt organism asimilat acestuia, în 

vederea discutării problemelor de interes profesional și social (în general). 

Notă: Variația de la „poate invita” la „va invita” în temeiul Articolului 30 din LDS poate 

rezulta doar din modificări ale traducerii în limba engleză. 

 
3 Organizaţia Internaţională a Muncii 
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2. Biroul salută propunerea de includere a unui nou Articol 33 în Proiect, conform 

căruia „în unitățile în care nu sunt înființate sindicate, angajatorul trebuie să 

permită, cel puțin o dată pe an, organizarea unei sesiuni publice de informare cu 

privire la drepturile individuale și colective ale angajaților, la cererea federațiilor 

sindicale care activează în sectorul respectiv”.  Recomandă să fie garantată 

invitarea reprezentanților federațiilor sindicale din sectorul menționat la Articolul 

33 din Proiect la aceste sesiuni de informare publică. 

3. În conformitate cu actualul Articol 29 din LDS, numai „confederațiile sindicale 

reprezentative la nivel național” pot trimite propuneri de legi autorităților publice 

competente în baza Articolului 74 din Constituție. Biroul salută faptul că Articolul 

19 din Proiect extinde posibilitatea de a înainta propuneri de legi către 

organizațiile sindicale (în general), extinzând astfel domeniul de aplicare al 

Articolului 29 LDS. 

Recomandarea 5 - Reprezentativitatea sindicatelor 

1. Reprezentativitatea la nivel național. Este posibil să existe o eroare tipografică în 

traducerea în limba engleză a articolului 54 din proiect. În timp ce actualul articol 

51 din SDL prevede ca sindicatele reprezentative la nivel național să aibă 

structuri teritoriale „în cel puțin jumătate plus unu” din județele din România, 

inclusiv Municipiul București; articolul 54 (A) propus în Proiect prevede ca 

acestea să aibă structuri teritoriale „în cel puțin jumătate” din numărul total de 

județe din România, inclusiv Municipiul București. Cu toate acestea, articolul 55 

(A) (b) din Proiect se referă la „cel puțin jumătate plus unu” în acest sens. Este 

posibil ca formularea Articolului 54 din Proiect să reclame revizuirea, din motive 

de acuratețe. 

2. Reprezentativitatea la nivel sectorial. Biroul salută reducerea pragului privind 

criteriile de reprezentativitate la nivel sectorial de la 7 % (în Articolul 51 din SDL) 

la 5 % [în Articolul 54 (B) din Proiect]. Cu toate acestea, Biroul recomandă 

consultarea îndeaproape a partenerilor sociali reprezentativi în vederea asigurării 

faptului că pragul propus este de natură să dea efect deplin Convenției nr. 98. 

3. Reprezentativitatea la nivel de unitate. În opinia CEACR, cerința unui procent 

prea mare de reprezentativitate în vederea autorizării pentru angajarea în 

negocieri colective poate împiedica promovarea și dezvoltarea negocierii 

colective libere și voluntare în temeiul Convenției nr. 98. Pe baza opiniilor 

exprimate de CEACR în acest sens și având în vedere nivelul scăzut al densității 

sindicale din România, precum și puternica probabilitate ca atingerea pragului de 

cel puțin jumătate plus unu din numărul total de salariați din cadrul unei unități, 

astfel cum este stabilit la Articolul 54 (C) din Proiect, să nu fie adesea atins în 

practică, Biroul recomandă: 

o luarea în considerare a reducerii pragului de reprezentativitate la nivel de 

unitate, în urma consultării cu cele mai reprezentative organizații de 

angajatori și de lucrători pe această temă - de exemplu, la 35 %, după 

cum s-a sugerat în modificările SDL din 2015 - deoarece ar putea reflecta 

mai bine realitatea din majoritatea companiilor din țară; și 
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o garantarea faptului că toți lucrătorii din cadrul unității sunt luați în 

considerare în scopul calculării reprezentativității, și nu limitarea 

calculului la acei care au un contract individual de muncă sau o relație 

de serviciu - deoarece, în practică, pot exista relații de muncă în absența 

unui contract de muncă. 

4. Negocierea colectivă la nivel teritorial/județean. Reamintind termenii Paragrafului 4 

(1) din Recomandarea privind negocierea colectivă, 1981 (nr. 163), potrivit cărora 

negocierea colectivă ar trebui să fie posibilă la orice nivel, Biroul ar dori să se clarifice 

dacă interdicția de a avea acces la negocierea colectivă teritorială/județeană, 

prevăzută la Articolul 54 (6) din Proiect, s-ar aplica doar federațiilor sau 

confederațiilor sindicale fără personalitate juridică. În caz afirmativ, Biroul recomandă 

să se clarifice la Articolul 54 (6) din Proiect faptul că federațiile sau confederați ile 

sindicale cu personalitate juridică pot avea acces la negocieri colective la nivel 

teritorial / județean. 

 

Recomandarea 6 - Reprezentanții lucrătorilor și părțile la 

negocierile colective 

1. Biroul recomandă să se asigure că, în cazul în care în aceeași companie există 

atât reprezentanți sindicali, cât și reprezentanți aleși, se iau măsuri adecvate 

pentru a se garanta că existența reprezentanților aleși nu este utilizată cu scopul 

subminării poziției sindicatelor în cauză - în conformitate cu Convenția (nr. 135) 

privind reprezentanții lucrătorilor, 1971, și Convenția (nr. 154) privind negocierea 

colectivă, 1981. 

2. Biroul recomandă modificarea Articolului 102 (B) a) (reprezentarea lucrătorilor 

pentru negocierile colective la nivel de unitate) în vederea asigurării întâietății la 

masa negocierilor a sindicatelor care sunt reprezentative la nivel de unitate. În 

consecință, Biroul sugerează să se acorde federațiilor și confederațiilor dreptul 

de a participa la masa negocierilor numai în cazul în care niciun sindicat, separat 

sau în comun, nu îndeplinește pragul de reprezentativitate (care se sugerează să 

fie redus la 35 %). 

3. După cum au solicitat Comisia pentru aplicarea standardelor și CEACR și cum s-a 

subliniat în Memorandumul din 2018, Biroul recomandă să se garanteze, ca o 

chestiune de principiu, că reprezentanții aleși se pot angaja în negocieri colective 

numai în absența sindicatelor la nivelul companiei. Prin urmare, Biroul recomandă 

eliminarea Articolului 102 (B) (a) (3) din Proiect, care stabilește un sistem de 

negociere comună pentru reprezentanții aleși ai lucrătorilor împreună cu sindicatele 

nereprezentative. 

4.  De asemenea, Biroul recomandă eliminarea sistemului complex de coparticipare a 

reprezentanților aleși ai lucrătorilor împreună cu sindicatele la negocieri la nivel de 

grup de unități, așa cum pare să fie prevăzut la Articolul 102 (4,b)) din Proiect. 
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Recomandarea 7 - Nivelurile de negociere colectivă și de 

conflicte colective 

1. Biroul recomandă să se profite de actuala revizuire a LDS în vederea: 

o Modificării Articolului 128 aliniatul (1) din LDS pentru a permite 

negocierea convențiilor colective la nivel național, dacă părțile doresc 

acest lucru - în conformitate cu principiul negocierii colective libere și 

voluntare consacrat la Articolul 4 din Convenția nr. 98; și 

o Modificării Articolului 165 din LDS în vederea includerii posibilității ca 

eventualele conflicte colective de muncă să se desfășoare la nivel național, 

în cazul în care circumstanțele impun acest demers. 

2. Determinarea sectoarelor. Oficiul recomandă, în strânsă consultare cu partenerii 

sociali: 

o Revizuirea relevanței metodologiei actuale de definire a sectoarelor 

economice, astfel cum este stabilită în Art. 128 aliniatul (2) din LDS, astfel 

încât să se garanteze că definiția sectoarelor economice este favorabilă 

unei negocieri colective eficiente la nivel sectorial; 

o Stabilirea unor criterii clare și obiective care să ghideze determinarea 

unității de negociere sectorială aplicabilă companiei în cauză - cum ar fi 

activitatea desfășurată de companie sau activitatea în care este angajat 

personalul; procesele de fabricație, instrumentele utilizate, natura și 

destinația produselor fabricate sau vândute, distribuția cifrei de afaceri 

între elemente precum comerțul, fabricarea, prelucrarea, asamblarea, 

ambalarea, întreținerea, plasarea, transportul etc.; și 

o Stabilirea unui mecanism care să permită angajatorilor și organizațiilor de 

lucrători să primească îndrumare și consiliere din partea autorităților 

publice cu privire la sectorul din care fac parte în scopul negocierii 

colective. 

(Cu privire la definirea sectoarelor, a se vedea, de asemenea, Recomandarea nr. 13 
de mai jos). 

 

Recomandarea 8 - Negocierea colectivă obligatorie și durata acesteia 

1. Biroul salută, într-un context caracterizat de o acoperire foarte redusă a negocierii 

colective, scăderea pragului de obligativitate a negocierii colective la nivel de unitate, 

care se aplică unităților de 21 de angajați [în temeiul Articolului 129 (1) din LDS] ș i s-

ar aplica unităților de cel puțin 10 angajați în temeiul Proiectului [Articolul 97 (1)]; 

precum și extinderea obligației de negociere colectivă la nivel sectorial.  

Biroul reamintește aici punctul de vedere al Comitetului pentru Libertatea de 

Asociere, potrivit căruia nu ar fi contrar Articolului 4 din Convenția nr. 98 „să fie 

obligați partenerii sociali, în cadrul încurajării și promovării dezvoltării și utilizării 

depline a mecanismelor de negociere colectivă, să inițieze negocieri privind termenii 

și condițiile de muncă”. 
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2. Deși observă că, într-un context caracterizat de o acoperire foarte redusă a negocierii 

colective, obligația de a încheia negocieri colective la nivel sectorial poate contribui 

la promovarea negocierii colective la acest nivel, Biroul recomandă să se analizeze 

în ce măsură cerințele propuse pentru înregistrarea unui contract colectiv sectorial ar 

face posibilă realizarea unei astfel de obligații în practică. 

3. Biroul salută faptul că Articolul 97 (2) din Proiect sugerează inclusiv faptul că inițiativa 

de negociere aparține „partenerilor sociali”. În prezent, Articolul 129 (2) din Biroul 

salută faptul că Articolul 97 (2) din Proiect sugerează inclusiv faptul că inițiativa de 

negociere aparține „partenerilor sociali”. În prezent, Articolul 129 (2) din 

prevede că această inițiativă aparține doar angajatorului sau organizației 

angajatorului. 

4. Biroul recomandă să se clarifice dacă posibilitatea arbitrajului voluntar rămâne la 

dispoziția părților în toate etapele litigiului colectiv - deoarece Articolul 179 (1) 

LDS care prevede o astfel de posibilitate pare a fi eliminat din proiect. 

5. Reamintind că, în conformitate cu Articolul 4 al Convenției nr. 98, negocierile 

colective trebuie să fie libere și voluntare și să respecte principiul autonomiei 

părților și luând act de faptul că Articolul 97 (4) din Proiect reduce durata maximă 

a negocierilor colective de la 60 de zile (ca în LDS) la 45 de zile „cu excepția 

cazului în care există consimțământul reciproc al părților”, Biroul recomandă: 

o Clarificarea consecințelor expirării termenului dat în absența 

consimțământului reciproc al părților de a continua negocierile; 

o Asigurarea faptului că, în cazul unui impas în cadrul negocierilor, părțile au 

la dispoziție mecanisme de mediere și de conciliere, precum și de arbitraj 

voluntar, pentru a ieși din impas și a converge asupra unor soluții; 

o Analizarea, împreună cu partenerii sociali, dacă ar fi o opțiune mai bună 

eliminarea din lege a oricărei durate maxime a negocierilor, pentru a lăsa la 

latitudinea părților să decidă în funcție de circumstanțele fiecărui caz.  

6.  Biroul salută propunerea de la Articolul 108 din Proiect de extindere a duratei 

maxime a contractelor colective de muncă de la 24 de luni (LDS) la 48 de luni, 

deoarece este posibil să ofere o mai mare flexibilitate partenerilor de negociere - 

în conformitate cu Articolul 4 din Convenția nr. 98. 

Recomandarea 9 - Drepturile sindicatelor minoritare 

1. Biroul recomandă reducerea cerinței de 50% plus unu pentru sindicatele minoritare 

semnatare - de exemplu, să reprezinte în comun cel puțin 35% - în conformitate 

cu Articolele 102 B (a2) și 113 (3) din Proiect, în vederea îmbunătățirii 

probabilităţii de aplicare practică. 
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Această recomandare se bazează pe faptul că, deși propunerea de la Articolul 

102 B (a2) din Proiect de a permite sindicatelor minoritare să intre în negociere 

poate constitui o evoluție pozitivă, menținerea cerinței ca numărul total de membri 

ai organizațiilor semnatare să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul 

total de salariați din unitatea respectivă este de natură să ridice dificultăți practice, 

ceea ce ar putea limita impactul pozitiv al propunerii, având în vedere nivelul 

scăzut al densității sindicale din România. 

Recomandarea 10 - Extinderea convențiilor colective la nivel 

sectorial 

1. Articolul 110 aliniatul (3) din Proiect modifică Articolul 143 aliniatul (3) din LDS în 

ceea ce privește extinderea contractelor colective la nivel sectorial. Biroul ia notă 

de modificarea propusă la cerința legală actuală de prelungire automată (ex lege) 

a unui contract colectiv sectorial, în cazul în care fie organizația patronală 

reprezentativă semnatară, fie sindicatele reprezentative semnatare angajează, 

respectiv acoperă 50 % plus unu din forța de muncă dintr-un anumit sector. 

2. Biroul salută intenția legislativă de a face posibilă încheierea de contracte 

colective sectoriale prin relaxarea condițiilor de extindere legală a acesteia. În 

același timp, faptul că legislația românească prevede înregistrarea unui singur 

contract colectiv sectorial - Articolul 133 (2) LDS neschimbat de Articolul 101 (2) 

din Proiect - care se aplică tuturor angajatorilor și lucrătorilor din sectorul în cauză 

(extindere automată prin lege), coroborat cu o posibilă acoperire redusă a forței 

de muncă sectorială de către organizațiile patronale sectoriale semnatare1 poate 

ridica probleme de legitimitate a acesteia din urmă. 

3. În vederea depășirii unor astfel de preocupări, Biroul reamintește Recomandarea 

sa din 2018 privind „asigurarea faptului că toate condițiile de prelungire a 

acordurilor colective la nivel sectorial sunt analizate în context național și 

discutate cu partenerii sociali pentru a se garanta că acestea corespund cel mai 

bine cerințelor și caracteristicilor sistemului național de relații industriale”. În acest 

scop, ar putea fi luate în considerare condițiile de prelungire a convențiilor 

colective prevăzute de Recomandarea privind contractele colective, 1951 (nr. 

91). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 De exemplu, semnatarii din partea angajatorilor sunt două sau trei organizații patronale reprezentative, fiecare dintre ele î ndeplinind pragul legal de 

reprezentativitate de 10% din totalul forței de muncă sectoriale, dar care împreună angajează 20 sau 30% din forța de muncă sectorială, comparativ cu cele 
50% reprezentate de sindicatele semnatare. 
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Recomandarea 11 - Conflicte colective de muncă 

1. Pe baza unei perspective comparative a țărilor care au adoptat sistemul clauzei de 

pace socială și pentru a evita atât dificultățile de interpretare a excepțiilor de la clauza 

de pace socială, cât și pierderea eficienței mecanismului de pace socială, Biroul 

propune menținerea domeniului de aplicare actual al clauzei de pace socială atunci 

când sunt în vigoare convențiile colective, sporind în același timp în mod semnificativ 

eficiența și rapiditatea diverselor mecanisme de soluționare a litigiilor (inclusiv 

procesele judiciare și arbitrajul voluntar) aflate la dispoziția lucrătorilor în caz de 

conflicte privind interpretarea și aplicarea convenției colective, precum și alte posibile 

încălcări ale drepturilor lucrătorilor. 

Prin urmare, recomandă ajustarea în consecință a definiției conflictelor colective de 

muncă de la Articolul 1 punctul 26 din Proiect; 

2. Recomandă, de asemenea, reluarea consultării și evaluării tripartite cu privire la 

modalitățile de sporire a eficacității căilor legale actuale de care dispun lucrătorii 

pentru a își apăra drepturile de muncă, inclusiv a litigiilor în instanță și a 

procedurilor alternative, cum ar fi arbitrajul voluntar, în cazurile legate de 

aplicarea unui contract colectiv în vigoare; și 

3. În cele din urmă, reamintește punctul său de vedere din Recomandarea nr. 12 (de 

mai jos) potrivit căruia, indiferent dacă există sau nu un sistem de clauză de pace 

socială, organizațiile de lucrători „nu ar trebui să fie împiedicate să facă grevă 

împotriva politicii sociale și economice a guvernului, în special atunci când 

protestul nu este doar împotriva acestei politici, ci și împotriva efectelor acesteia 

asupra unor dispoziții din contractele colective” - în conformitate cu opiniile 

organismelor de control ale OIM. 

4. Nivelul conflictelor colective. Biroul recomandă modificarea Articolului 165 din 

LDS pentru a include posibilitatea ca respectivele conflicte colective de muncă să 

se desfășoare la nivel național, în cazul în care circumstanțele impun acest demers 

- în conformitate cu poziția CFA în această privință și cu Articolul 3 din Convenția 

nr. 87, care stabilește dreptul organizațiilor de lucrători de a își organiza activitățile 

și de a își formula programele fără ingerințe nejustificate. 

5. Înregistrarea conflictelor colective. Biroul recomandă să se garanteze că 

respectiva cerință suplimentară stabilită la Articolul 130 din Proiect (care nu a fost 

inclusă în LDS) - și anume, cerința ca inspectoratul teritorial de muncă să solicite 

un număr de înregistrare de la Ministerul însărcinat cu Dialogul Social pentru a 

înregistra conflictele colective - nu va împiedica, în practică, legalitatea 

conflictelor colective la nivel de unitate. Deoarece cerința de a solicita un număr 

de înregistrare revine inspectoratului muncii - și nu părților implicate în conflicte - 

condiția propusă nu ar trebui să constituie o condiție de validitate pentru conflict, 

întrucât este posibil ca părțile să nu fie în poziția de a influența celeritatea 

inspecției muncii. 
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6. Medierea și arbitrajul. Biroul își reamintește disponibilitatea de a oferi asistență 

tehnică pentru consolidarea Biroului de mediere și de arbitraj pentru conflictele 

colective de muncă (Biroul de Mediere), înființat în cadrul Ministerului însărcinat 

cu dialogul social (Articolul 140 din proiect, care reflectă articolul 175 din LDS), 

în cazul în care guvernul dorește acest lucru. Prevederea unor mecanisme 

voluntare de mediere și arbitraj care să fie gratuite și rapide poate contribui la 

eficacitatea sistemelor de gestionare a conflictelor de muncă - și poate juca un 

rol esențial în prevenirea conflictelor la toate nivelurile. 

7.  Deși posibilitatea de a supune litigiul colectiv la arbitraj voluntar poate fi dedusă 

din alte dispoziții ale proiectului (cum ar fi Articolul 145), ar fi binevenită o clarificare 

cu privire la faptul dacă posibilitatea arbitrajului voluntar rămâne la dispoziția 

părților în toate etapele litigiului colectiv, din moment ce Articolul 179 (1) LDS pare 

a fi eliminat din Proiect.. 

Recomandarea 12 - Grevele 

1.  Biroul salută faptul că Proiectul reafirmă faptul că grevele pot fi greve de 

avertisment, greve de solidaritate și greve propriu-zise (Articolul 148 din Proiect, 

similar cu Articolul 184 din LDS). 

2. Oficiul recomandă să se asigure că aliniatul 2 nou adăugat la Articolul 146 din 

Proiect - conform căruia revendicările unei greve nu pot fi diferite față de cele care 

au rămas nesoluționate după conciliere sau mediere - nu se aplică grevelor de 

solidaritate. 

3. În conformitate cu opiniile CEACR, aceasta recomandă, de asemenea, să se 

garanteze că organizațiile de lucrători nu sunt „împiedicate să declanșeze greve 

împotriva politicii sociale și economice a guvernului, în special atunci când 

protestul nu este doar împotriva acestei politici, ci și împotriva efectelor acesteia 

asupra unor prevederi din contractele colective”; și că li se permite să utilizeze 

greva „pentru a își susține poziția în căutarea de soluții la problemele ridicate de 

tendințele majore ale politicii sociale și economice care au un impact direct 

asupra membrilor lor” (Studiul general OIM 2012, paragrafele 124 și 142). 

4. Biroul recomandă eliminarea propunerii de ridicare la jumătate plus unu a pragului 

de consimțământ scris necesar pentru ca grevele să aibă loc la decizia 

reprezentanților lucrătorilor, în absența sindicatelor la nivel de unitate, după cum 

sugerează Articolul 147 (2) din Proiect, care este de natură să îngreuneze în mod 

nejustificat posibilitatea de a declanșa o grevă; și menținerea pragului actual stabilit 

la Articolul 183 (2) LDS de cel puțin un sfert din salariații din cadrul unității respective 

sau, după caz, din cadrul subunității sau compartimentului. 

5. Biroul salută includerea unei sancțiuni specifice la Articolul 171 (5) din Proiect, care 

prevede că încălcarea interdicției pentru un angajator de a angaja personal nou 

pentru a înlocui lucrătorii aflați în grevă (în conformitate cu Articolul 157 (2) din 

Proiect) poate constitui o infracțiune penală. 
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6. Servicii minime. Biroul recomandă modificarea Articolului 205 din LDS pentru a 

permite ca serviciile minime în sectoarele esențiale să fie negociate de partenerii 

sociali în cauză și, în absența unui acord, să fie stabilite de un organism independent 

- în conformitate cu comentariul în așteptare al CEACR în temeiul Convenției nr. 87. 

Recomandarea 13 - Consiliul Național Tripartit 

1. Biroul ia notă de prevederea stabilită la articolul 85 litera (f) din Proiect, conform 

căreia Consiliul Național Tripartit stabilește sectoarele economice care urmează să 

fie aprobate prin Ordonanță de Guvern. Având în vedere constatările raportului 2022 

MCT, care reflectă opiniile partenerilor sociali potrivit cărora sectoarele economice 

sunt definite în mod prea larg, Biroul recomandă revizuirea metodologiei de 

determinare a sectoarelor de activități economice și încredințarea unui rol decisiv în 

procesul de determinare partenerilor sociali, astfel încât să se faciliteze o negociere 

colectivă eficientă la nivel sectorial (cu privire la definirea sectoarelor, a se vedea, de  

asemenea, Recomandarea nr. 7 de mai sus). 

2. Biroul salută introducerea Articolului 85 (g) și (i) din Proiect, care mandatează 

Consiliul Național Tripartit să analizeze și să dezbată plângerile înaintate de către 

partenerii sociali către OIM, precum și raportul privind convențiile Organizației 

Internaționale a Muncii ratificate de România. În vederea îndeplinirii depline a 

obligației prevăzute la Articolul 5 din Convenția nr. 144, Biroul recomandă 

completarea Articolului 85 din Proiect prin adăugarea faptului că, Consiliul Național 

Tripartit va fi însărcinat şi cu examinarea la intervale corespunzătoare a convențiilor 

și a recomandărilor OIM neratificate de către România și a măsurilor care ar putea fi 

luate pentru a promova implementarea și ratificarea acestora; precum și a 

chestiunilor care decurg din rapoartele care trebuie avansate către OIM în temeiul 

Articolului 22 din Constituția OIM. 
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Remarci introductive 
 

Context 
 

 
1. În urma Misiunii de consiliere tehnică (MCT) a OIM din mai 2022 în România, 

Ministerul Muncii a solicitat consultanță tehnică și îndrumare din partea Biroului 

Internațional al Muncii (denumit în continuare „Biroul”) cu privire la 

amendamentele propuse de Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei 

Deputaților din Parlamentul României la Legea dialogului social (denumită în 

continuare „LDS”). 

2. Prezentul Memorandum de observații tehnice se bazează pe Raportul MCT 2022, 

precum și pe asistența anterioară oferită de Oficiu, în special pe Memorandumuri le 

de observații tehnice din 2018, 2015 și 2011 prezentate de Oficiu Guvernului 

României. 

3. De asemenea, ia în considerare comentariile recente ale organismelor de 

supraveghere ale OIM care au o influență asupra libertății sindicale, dialogului social 

și accesului la negocieri colective, în special: 

o Concluziile CAS 2021 privind România (Convenția nr. 98);2
 

o Observațiile CEACR 2022 și 2021 în temeiul Convenției privind 

dreptul la organizare și la negociere colectivă, 1949 (Nr. 98), 

referitoare la protecția efectivă împotriva actelor de discriminare 

antisindicală și a ingerințelor, inclusiv a actelor de sancționare a 

discriminării antisindicale; și la negocierea cu reprezentanții aleși ai 

lucrătorilor, precum și la criteriile de reprezentativitate și acoperirea 

negocierilor colective;3
 

o Observația CEACR 2021 în temeiul Convenției privind libertatea 

sindicală și apărarea dreptului sindical, 1948 (nr. 87), referitoare la 

cerințele de prag pentru ca lucrătorii să înființeze și să adere la 

organizații la alegerea lor și la necesitatea asigurării faptului că 

lucrătorii angajați în forme de muncă nestandardizate pot beneficia 

de drepturile sindicale consacrate în Convenție;4
 

o Cererea directă a CEACR din 2021 în temeiul Convenției nr. 87 

privind condițiile de eligibilitate a funcționarilor sindicali și 

negocierea serviciului minim; și 

o Recomandările CFA 2021 în cadrul Cauzei nr. 3323 (România), 

martie 2021.5
 

 
 
 
 

 

2 Comitetul Conferinței OIM pentru aplicarea standardelor (CAS) Comments (ilo.org) 

3 Comments (ilo.org) 

4 Comitetul de experți al OIM pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor (CEACR)  Comments (ilo.org) 

5 Comitetul pentru libertatea sindicală, Cauza nr. 3323 (România). 

Disponibil aici:   https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3955058 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3955058
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Standardele internaționale de muncă aplicabile 

4. România a ratificat 8 din cele 10 convenții fundamentale ale OIM6, toate cele patru 

Convenții de guvernanță7 şi un total de 56 Convenţii tehnice şi 1 Protocol (lista 

completă este prezentată în Anexa 1). 

5. Dintre convențiile tehnice, ratificate de România, de o relevanță deosebită pentru 

problemele analizate, se numără Convenția privind consultările tripartite (Standarde 

internaționale de muncă), 1976 (nr. 144), Convenția privind reprezentanții lucrătorilor, 

1971 (nr. 135), Convenția privind negocierea colectivă, 1981 (nr. 154) și Convenția 

privind relațiile de muncă (Serviciul public), 1978 (nr. 151).  

6. Prezentul memorandum tehnic oferă comentarii numai cu privire la acele 

dispoziții din Proiect pentru care Biroul recomandă: (i) o evaluare suplimentară a 

modificărilor propuse în lumina obiectivului care pare a fi urmărit; sau (ii) 

modificarea schimbării avute în vedere pentru a promova mai bine conformitatea 

cu standardele internaționale de muncă (ILS) ratificate. 

7. Biroul dorește să precizeze că: 

o Absența comentariilor cu privire la o anumită dispoziție nu trebuie 

interpretată ca indicând un anumit punct de vedere cu privire la 

conformitatea cu SIM; și 

o Aceste comentarii sunt furnizate fără a aduce atingere oricăror 

comentarii care pot fi formulate de către organismele OIM 

responsabile de supravegherea respectării SIM. 

8. Unele dintre comentarii pot fi formulate în lumina standardelor OIM neratificate, 

precum și a recomandărilor. Aceste observații specifice sunt furnizate în condițiile în 

care se înțelege că astfel de standarde sunt menționate nu ca instrumente obligatorii, 

ci ca un punct de referință util. SIM sunt adoptate de o majoritate calificată a 

delegaților care participă la Conferința Internațională a Muncii; prin urmare, conținutul 

lor reprezintă o bună practică acceptată la nivel internațional, recomandată de OIM.  

9. Aceste comentarii sunt furnizate pe baza traducerii în limba engleză a proiectului. 

Prin urmare, este posibil ca unele comentarii să nu fie relevante în raport cu 

versiunea originală. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 România a ratificat: Convenția privind munca forțată, 1930 (nr. 29); Convenția privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 105); Convenția 

privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, 1948 (nr. 87); Convenția privind dreptul de organizare și de negociere colectivă, 

1949 (nr. 98); Convenția privind egalitatea de remunerare 1951 (nr. 100); Convenția privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și 

profesia), 1958 (nr. 111); Convenția privind vârsta minimă, 1973 (nr. 138); Convenția privind cele mai grave forme de muncă a copiilor, 

1999 (nr. 182). România nu a ratificat Convenția privind securitatea și sănătatea în muncă, 1981 (nr. 155) și Convenția privind cadrul de 

promovare a securității și sănătății în muncă, 2006 (nr. 187). 

7 România a ratificat Convenția privind inspecția muncii, 1947 (nr. 81); Convenția privind inspecția muncii (agricultură), 1969 (nr. 129); 

Convenția privind consultările tripartite (standarde internaționale de muncă), 1976 (nr. 144); și Convenția privind politica de ocupare a forței 

de muncă, 1964 (Nr. 122). 
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Consultări naționale tripartite 

10. Asistența tehnică a OIM urmărește să sporească implicarea beneficiarilor săi 

principali - angajatori și lucrători - pe tot parcursul procesului de reformă a 

legislației muncii. Acest aspect reflectă caracterul central al principiilor dialogului 

social și tripartismului pentru OIM. Este, de asemenea, în conformitate cu spiritul 

Convenției privind consultarea tripartită (standarde internaționale de muncă), 

1976 (nr. 144), ratificată de România. 

11. Aliniatul (5) litera (c) din Recomandarea privind consultarea tripartită (activitățile 

Organizației Internaționale a Muncii) 1976 (nr. 152) subliniază importanța 

consultărilor în legătură cu “pregătirea și punerea în aplicare a măsurilor legislative 

sau de altă natură pentru a da efect convențiilor și recomandărilor internaționale 

privind munca”. 

12. Aceste observații au fost pregătite în vederea sprijinirii procesului de dialog social în 

jurul finalizării proiectului. Biroul încurajează cu tărie Guvernul să împărtășească 

acest Memorandum cât mai curând posibil cu cele mai reprezentative organizații de 

angajatori și lucrători din România, pentru a promova o consultare tripartită eficientă 

asupra Proiectului. 

Redactarea legislației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarii 
specifice 

Definiţii 

 
13. Redactarea într-un limbaj simplu. Legislația muncii ar trebui să creeze securitate 

juridică în domeniul relațiilor de muncă și al condițiilor de muncă Este mai ușor de 

aplicat atunci când limbajul este ușor de citit, iar structura este bine organizată. 

Reglementările în domeniul muncii sunt mai ușor de aplicat atunci când scopul 

textului este clar și coerent. Un limbaj simplu comunică mai eficient normele juridice 

partenerilor sociali și publicului larg. În special, redactorii ar trebui să folosească 

propoziții scurte și simple. 

14. Limbaj neutru din punct de vedere al genului. OIM recomandă să se urmeze tehnicile 

contemporane de redactare legislativă, care subliniază că este de dorit ca în limbajul 

legislativ să se utilizeze o terminologie neutră din punct de vedere al genului. Din 

punct de vedere politic, este important să se utilizeze un limbaj neutru din punct de 

vedere al genului în legislație pentru a da un exemplu și pentru a încuraja 

respingerea limbajului și a comportamentelor discriminatorii. De asemenea, este 

important să se utilizeze un limbaj neutru din punct de vedere al genului pentru a 

asigura egalitatea în ceea ce privește accesul la lege și aplicarea acesteia. 

15. Articolul 1 al Proiectului. Legea dialogului social nr. 62/2011 (denumită în continuare 

„LDS”) prevede o definiție a noțiunii de „parteneri sociali” în temeiul Articolului 1, 

care include angajatorii, lucrătorii și reprezentanții administrației publice. Proiectul 

include o distincție în acest sens. În temeiul Articolului 1 aliniatele (1) și (2) din 

Proiect, noțiunea de „parteneri sociali” se distinge de cea de „parteneri de dialog 

social”. În timp ce prima include doar reprezentanții angajatorilor și ai lucrătorilor, 

cea de-a doua include și autoritățile administrației publice. Din motive de claritate, 

Biroul propune să se păstreze o singură definiție a noțiunii de parteneri 

sociali, astfel cum este inclusă în prezent în LDS, și să se elimine distincția 

dintre „parteneri sociali” și „parteneri de dialog social”, care este 

susceptibilă de a crea confuzie. 
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Libertatea sindicală 

16. În conformitate cu Articolul 1 aliniatul (3) litera (a) din Proiect, noțiunea de 

„informații” include „transmisiunile de date de la reprezentanții Guvernului, 

angajatori/organizații patronale către sindicatul/organizațiile sindicale sau, după 

caz, către reprezentanții aleși ai angajaților (…). După cum a subliniat în 

Memorandumul său din 2018, Biroul recomandă să se asigure că noțiunea de 

„informații” prevăzută la Articolul 1 aliniatul (3) litera (a) din Proiect include 

toate tipurile de informații care pot fi comunicate - nu numai de la angajator la 

sindicat - dar și invers, adică de la sindicat la angajator, precum și între 

reprezentanții guvernelor, angajatori și lucrători. 

17. Sunt binevenite clarificări cu privire la faptul că termenii „angajat” și „lucrător” 

sunt utilizați în mod interschimbabil în proiect. Dacă acesta este cazul, Biroul 

ar dori să reamintească faptul că noțiunea de „lucrător” este mai largă decât 

noțiunea de angajat, deoarece domeniul său de aplicare cuprinde nu numai o 

persoană aflată într-o relație de muncă cu un angajator (angajat), ci și pe cei 

care prestează o muncă în afara unei relații de muncă (de exemplu, lucrători 

pe cont propriu dependenți, lucrători ocazionali). Oficiul recomandă, ca o 

problemă de principiu, în conformitate cu terminologia SIM, utilizarea 

termenului „lucrător” în întreaga Lege - și definirea acestuia într-o 

manieră care să nu îl limiteze la activitatea desfășurată în cadrul unui 

contract individual de muncă sau al unei relații de servicii. 

 
 

18. Dreptul de a se organiza. Articolul 2 din Convenția nr. 87 prevede că „toți lucrătorii, 

fără nicio distincție”, deci indiferent de statutul lor de angajare, trebuie să se bucure 

de libertatea de asociere. Reamintind caracterul universal al libertății de 

asociere, Biroul salută formularea Articolului 3 aliniatul (1) din Proiect, 

potrivit căruia „persoanele care se află în raporturi de muncă "de orice fel" 

pot adera la sindicate”. 

19. Dreptul organizațiilor de lucrători de a își organiza activitățile în deplină libertate. 

Biroul observă că Proiectul nu modifică Articolul 2 (2) din LDS, conform căruia 

"organizațiile sindicale nu pot desfășura activități politice". Cu toate acestea, atât 

în Memorandumul tehnic din 2015, cât și în cel din 2018, Biroul subliniase că 

CEACR consideră că dreptul organizațiilor de lucrători și angajatori de a își  

organiza activitățile în deplină libertate include dreptul de a organiza acțiuni de 

protest, precum și anumite activități politice.8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Studiul general on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO decembrielaration on Social Justice 

for a Fair Globalization (Studiu general cu privire la convențiile fundamentale privind drepturile la locul de muncă în lumina 

decembrielarației OIM privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă), 2008, CIM (Conferinţa Internaţională a Muncii), 

sesiunea 101, 2012, para. 115. A se vedea şi para. 116. 

Disponibil aici : https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang-- 

en/index.htm 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--
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20. De asemenea, Biroul subliniază că, în observațiile sale privind Convenția nr. 87, 

CEACR a reamintit „că, deși sindicatele nu ar trebui să se angajeze în activități 

politice într-o manieră abuzivă, promovând în mod esențial interese politice, 

dispozițiile care impun o interdicție generală a activităților politice ale sindicatelor 

pentru promovarea obiectivelor lor specifice sunt contrare principiilor libertății de 

asociere și nerealiste în practică, deoarece sindicatele pot dori, de exemplu, să își 

exprime public opinia cu privire la politica economică și socială a Guvernului”. Prin 

urmare, CEACR solicitase Guvernului „să ia măsuri în vederea eliminării sau 

modificării secțiunii 2(2) [LDS], astfel încât să se asigure respectarea principiului 

menționat anterior”9
 

21. Prin urmare, Biroul recomandă modificarea Articolului 2 (aliniatul 2) LDS pentru 

a se asigura că dreptul organizațiilor de lucrători de a își organiza activitățile în 

deplină libertate nu exclude dreptul acestor organizații de a organiza acțiuni de 

protest, precum și anumite activități politice legate de apărarea intereselor 

economice și sociale ale membrilor lor - în conformitate cu observațiile 

restante ale CEACR în temeiul Convenției nr. 87 și cu recomandările formulate 

în Memorandumurile sale tehnice din 2015 și 2018. 

22. Cerințe minime de afiliere pentru înființarea unui sindicat. Biroul reamintește 

Observația CEACR din 2021 în temeiul Convenției nr. 87, care a solicitat 

Guvernului, „în urma unei consultări depline cu organizațiile cele mai 

reprezentative ale lucrătorilor și angajatorilor, să revizuiască criteriile minime de 

afiliere, luând în considerare prevalența ridicată a [IMM-urilor] în țară, astfel încât 

să se asigure dreptul tuturor lucrătorilor de a forma și de a adera la organizațiile 

pentru care optează”. Prin urmare, Biroul salută Articolul 3 aliniatul (2) din 

Proiect, care reduce numărul minim de membri de sindicat de la 15 la 10 

membri - și permite lucrătorilor care lucrează pentru angajatori diferiţi din 

același sector să se constituie/afilieze la un sindicat în vederea apărării 

intereselor lor economice și sociale. Această modificare sugerată de Proiect 

este de natură să promoveze dreptul lucrătorilor din IMM-uri de a se bucura de 

libertatea de asociere în vederea apărării intereselor lor profesionale, 

economice și sociale, fără discriminare. 

23. Restricții privind domeniul de aplicare personal al dreptului de organizare. Articolul 4 

din Proiect reflectă actualul Articol 4 din LDS. Potrivit acestor dispoziţii, „nu pot 

constitui și/sau adera la o organizație sindicală persoanele care ocupă funcții publice 

sau alte funcții asimilate potrivit legii, magistrații, militarii din Ministerul Apărării 

Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, 

Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, unitățile și/sau subunitățile aflate în subordinea sau 

coordonarea acestora” (sublinierea noastră). 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Observație (CEACR) - adoptată în 2015, publicată la cea de-a 105-a sesiune a CIM (2016), Convenția privind libertatea 

sindicală și protecția dreptului sindical, 1948 (nr. 87) - România (ratificare: 1957). 
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24. Biroul reamintește că, spre deosebire de Convenția nr. 98, Convenția nr. 87 nu 

conține o dispoziție care să excludă din domeniul său de aplicare anumite categorii 

de funcționari publici. Prin urmare, dreptul de organizare ar trebui să fie garantat fără 

distincție sau discriminare de orice fel și ar trebui considerat ca principiu general, a 

cărui singură excepție autorizată este cea prevăzută la Articolul 9 aliniatul (1) din 

Convenția nr. 87 privind forțele armate și poliția. În consecință, CEACR a considerat 

întotdeauna că dreptul de a înființa și de a adera la organizații profesionale ar trebui 

să fie garantat pentru toți funcționarii și funcționarii publici, inclusiv pentru magistrați 

(judecători, grefieri și procurori). 

25. În plus, Biroul observă că, în scopul determinării reprezentativității în conformitate 

cu Articolul 54 (A) din Proiect, persoanele enumerate la Articolul 4 ar trebui să fie 

excluse din informațiile statistice privind numărul de lucrători din economia 

națională (în ceea ce privește criteriul dacă sindicatul care solicită 

reprezentativitate la nivel național cuprinde un număr de membri echivalent cu 

cel puțin 5 la sută din angajații din economia națională). 

26. Având în vedere cele de mai sus, Biroul apreciază clarificările privind 

apartenența la grup a „persoanelor care dețin funcții publice sau alte funcții 

asimilate” și recomandă: 

o Modificarea Articolului 4 din LDS pentru a asigura că dreptul 

de a înființa și de a adera la sindicate este garantat fără 

distincție, inclusiv pentru magistrați, precum și pentru 

persoanele care dețin funcții publice sau alte funcții asimilate, 

cu excepția cazului în care acestea sunt definite într-un mod 

restrictiv, cu singura excepție autorizată prevăzută la Articolul 

9 aliniatul (1) din Convenția nr. 87 privind forțele armate și 

poliția; și 

o Eliminarea din Articolul 4 din Proiect a restricțiilor la dreptul 

de organizare a persoanelor din unitățile și/sau subunitățile 

aflate în subordinea sau coordonarea persoanelor 

enumerate în această prevedere, în special în ceea ce 

privește magistrații, sau a persoanelor care ocupă funcții 

publice sau alte funcții asimilate, în conformitate cu 

cerințele Convenției nr. 87. 
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27. Condiții de eligibilitate pentru funcționarii sindicali. În cererea sa directă din 2021 

privind aplicarea Convenției nr. 87, CEACR a reamintit că, în anii precedenți, și-

a exprimat îngrijorarea cu privire la condiția de eligibilitate pentru ofițerii sindicali 

prevăzută la Articolul 8 din LDS. Această dispoziție exclude de la eligibilitate 

persoanele care nu au „capacitate mintală deplină” și „cei care execută o 

pedeapsă complementară de interzicere a dreptului de a ocupa o funcție sau de 

a exercita o profesie de aceeași natură cu cele deținute în momentul săvârșirii 

infracțiunii”. Comitetul a solicitat clarificări cu privire la (i) lista infracțiunilor care 

pot conduce la neeligibilitatea pentru ocuparea unei funcții sindicale în temeiul 

secțiunii 8 din LDS; (ii) dacă o astfel de neeligibilitate se aplică numai pe durata 

pedepsei; și (iii) dacă minorii care au atins vârsta minimă legală de admitere în 

muncă pot fi aleși în calitate de responsabili sindicali.10 Luând act de faptul că 

Proiectul nu modifică Articolul 8 din LDS, Biroul recomandă să se clarifice 

dacă respectiva condiție de neeligibilitate stabilită în temeiul acestei 

dispoziții se aplică numai pe durata pedepsei; și dacă minorii care au atins 

vârsta minimă legală de admitere la muncă pot fi aleși în calitate de membri 

ai sindicatului - în conformitate cu comentariile pendinte ale CEACR în 

temeiul Convenției nr. 87. 

28. Afilierea la organizații de nivel superior. Articolul 44 aliniatul (4) din Proiect 

reafirmă prevederea din LDS conform căreia o organizație sindicală se poate 

afilia (doar) la o singură organizație sindicală de nivel superior. În Memorandumul 

său din 2018, Biroul recomandase asigurarea dreptului organizațiilor de lucrători 

de a își redacta constituțiile și regulile în deplină libertate, în conformitate cu 

Articolul 3 din Convenția nr. 87, inclusiv dreptul lor de a se afilia la mai mult de o 

organizație sindicală de nivel superior, în măsura în care acest demers este 

permis de constituțiile ambelor organizații; și eliminarea tuturor restricțiilor din 

Lege care ar putea limita drepturile organizațiilor de lucrători în acest sens. În 

mod similar, Articolul 64 (6) din Proiect reafirmă dispoziția din LDS conform căreia 

o organizație patronală poate fi afiliată doar la o organizație patronală de rang 

imediat superior. 

29. De asemenea, Biroul ia act de cerințele suplimentare incluse în Proiect cu privire 

la necesitatea de a depune o declarație pe proprie răspundere pentru a fi 

considerat reprezentativ la nivel de unitate (de exemplu, sindicatul trebuie să 

prezinte o declarație pe proprie răspundere „emisă [de] reprezentantul legal al 

fiecărei federații sindicale membre, privind afilierea acestora la o singură 

confederație sindicală” (Articolul 55 (A)); și la nivel sectorial (de exemplu, cerința 

de a depune o declarație pe proprie răspundere privind afilierea fiecărui sindicat 

membru la o singură federație sindicală) (Article 55 (B)). 

 
 
 
 
 
 

 
10 Comments (ilo.org) 
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30. Oficiul recomandă eliminarea restricției stabilite în temeiul articolelor 44 (4) și 64 
(6) din Proiect, potrivit cărora organizațiile de lucrători și de angajatori se pot afilia 
doar la o singură organizație sindicală de nivel superior și modificarea articolelor 
conexe 41 (5) și 55 (4) din SDL pentru a asigura dreptul organizațiilor de angajatori 
și de lucrători de a-și elabora statutele și regulamentele în deplină libertate, în 
conformitate cu articolul 3 din Convenția nr. 87, inclusiv dreptul lor de a se afilia 
la mai mult de o organizație sindicală de nivel superior, în măsura în care acest 
lucru este permis de statutele ambelor organizații - după cum a recomandat în 
Memorandumul său din 2018. De asemenea, recomandă modificarea articolului 
55 literele (A) și (B) din Proiect în consecință, în ceea ce privește depunerea de 
declarații pe proprie răspundere în acest sens. 

Protecția împotriva actelor de ingerință și de discriminare 

31. Interzicerea interferențelor. Proiectul dezvoltă actualul Articol 7 din LDS privind 

intervențiile autorităților publice sau ale angajatorilor și ale organizațiilor acestora, 

care sunt de natură să limiteze sau să împiedice exercitarea drepturilor sindicale. 

Articolul 7 aliniatul (3) din Proiect sugerează includerea unei interdicții explicite a 

ingerințelor angajatorilor, proprietarilor de întreprinderi sau organizațiilor patronale, 

fie direct, fie prin intermediul reprezentanților sau membrilor lor, în activitățile 

sindicale. Deși o interdicție explicită a ingerințelor este binevenită, Biroul observă, de 

asemenea, că alin. 4 adaugă că ingerințele în activitatea unei organizații sindicale "se 

constată de către orice instituție care deține atribuții de control în acest domeniu”. 

32. Biroul reamintește că CEACR opinează că actele de ingerință „sunt considerate ca 

incluzând acte care au ca scop promovarea înființării organizațiilor de lucrători sub 

dominația unui angajator sau a unei organizații de angajatori sau sprijinirea 

organizațiilor de lucrători prin mijloace financiare sau de altă natură, cu scopul de a 

plasa astfel de organizații sub controlul angajatorilor sau al organizațiilor de 

angajatori”11. În timp ce salută interzicerea explicită a interferențelor în temeiul 

Articolului 7 aliniatul 3 din Proiect, Biroul recomandă să se clarifice care dintre 

instituțiile menționate în această dispoziție vor fi responsabile de constatarea 

existenței interferențelor în activitățile sindicale, precum și să se clarifice 

criteriile pe baza cărora va avea loc o astfel de evaluare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 CEACR, Studiul general 2012, para. 194 
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33. Articolul 26 din Proiect reafirmă conținutul Articolului 26 din LDS potrivit căruia 

„controlul activităților economice ale organizațiilor sindicale (...) este efectuat de către 

organele competente ale administrației de stat”. În ceea ce privește organizațiile 

patronale, Articolul 76 (5) din Proiect reafirmă faptul că „activitatea economică 

desfășurată în cadrul organizațiilor patronale (...) se verifică de către organele 

competente ale administrației de stat”. În Observația sa din 2016 privind Convenția 

nr. 87, CEACR a considerat că atribuțiile acordate organelor administrative de stat 

trebuie să se limiteze la obligația de a prezenta rapoarte periodice, cazuri de plângeri 

sau motive serioase de a suspecta încălcări.12 Biroul recomandă alinierea 

formulării Articolelor 26 și 76 (5) din Proiect referitoare la supravegherea de 

către autoritățile de stat a activităților economice ale organizațiilor de 

angajatori și de lucrători, în vederea asigurării unui grad și a unei sfere similare 

de control atât asupra organizațiilor de angajatori, cât și asupra organizațiilor 

de lucrători; și limitarea competenței autorităților de stat de a controla finanțele 

organizațiilor de angajatori și de lucrători la obligația de a prezenta rapoarte 

periodice, cazuri de plângeri sau motive serioase de a suspecta încălcări, în 

conformitate cu comentariile din 2016 ale CEACR în temeiul Convenției nr. 87.  

34. Protecția împotriva actelor de discriminare antisindicală. Articolul 10 din Proiect 

reafirmă prevederea din LDS potrivit căreia „este interzisă modificarea și/sau 

încetarea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizațiilor sindicale 

pentru motive legate de apartenența și activitatea sindicală a acestora”. În 

Memorandumul său din 2018, Oficiul a recomandat luarea în considerare a modificării 

Articolului 10 din LDS pentru a include o interdicție clară a tuturor tipurilor de măsuri 

discriminatorii pe motiv de apartenență sindicală sau de activitate sindicală - atât în 

momentul angajării, cât și în timpul angajării - inclusiv rezilierea contractului de 

muncă, transferuri, retrogradări și alte acte care sunt în detrimentul lucrătorului. Biroul 

își reiterează recomandarea din 2018 de a modifica Articolul 10 din LDS pentru a 

include o interdicție clară a tuturor tipurilor de măsuri discriminatorii pe motiv de 

apartenență sindicală sau de activități sindicale, atât în momentul angajării, cât și în 

timpul angajării - dincolo de simpla interdicție a modificării sau rezilierii contractelor 

de muncă, astfel cum este prevăzut în prezent la Articolul 10 din Proiect - incluzând, 

de asemenea, excluderile din procesul de angajare, transferurile, retrogradarea, lipsa 

oportunităților de formare și alte acte care sunt în detrimentul lucrătorului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12     https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_ŢARA_ID:3255983,102824 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A13100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP13100_COMMENT_ID%2CP13100_COUNTRY_ID%3A3255983%2C102824
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35. Deși Convenția nr. 98 prevede protecția împotriva actelor de discriminare 

antisindicală în raport cu toți lucrătorii, protecția prevăzută în convenție este 

deosebit de importantă în cazul reprezentanților și al funcționarilor sindicali. Una 

dintre modalitățile de asigurare a acestei protecții este de a prevedea că 

reprezentanții sindicali nu pot fi concediați sau prejudiciați în alt mod nici în timpul 

mandatului lor, nici pentru o perioadă determinată după expirarea acestuia.13 Prin 

urmare, Biroul salută adăugarea propusă la Articolul 10 aliniatul 2 al 

Proiectului, care prevede că persoanele alese pentru a face parte din 

organele de conducere ale organizațiilor sindicale se vor bucura de 

protecție pe durata mandatului lor și, ulterior, pentru o perioadă de 

readaptare, la revenirea la vechiul loc de muncă, timp de un an de la data 

încetării mandatului lor. 

36. În cele din urmă, Biroul reamintește concluziile MCT care încurajează: i) diversele 

autorități competente să deruleze, în comun și în consultare cu partenerii sociali, 

o evaluare globală a eficacității diverselor dispoziții legislative și a mecanismelor 

de soluționare a plângerilor disponibile în domeniul discriminării antisindicale; și 

ii) partenerii sociali și guvernul să abordeze, în cadrul forumurilor de dialog social 

bipartit și tripartit, problemele ridicate de posibilele practici antisindicale în scopul 

identificării celor mai adecvate răspunsuri concrete. 

Consultarea și schimbul de informații 

37. În conformitate cu actualul Articol 29 din LDS, numai „confederațiile sindicale 

reprezentative la nivel național” pot trimite propuneri de legi autorităților publice 

competente în baza Articolului 74 din Constituție. Biroul salută faptul că Articolul 

19 din Proiect extinde posibilitatea de a trimite propuneri de legi către autoritățile 

publice competente la organizațiile sindicale (în general), extinzând astfel 

domeniul de aplicare al Articolului 29 LDS. 

38. Biroul remarcă modificarea propusă în formularea Articolului 30 din Proiect, de la 

„poate invita” (conform Articolului 30 LDS) la „va invita”, care este mai 

constrângător. Cu toate acestea, poate că este vorba doar de o problemă de 

traducere în versiunea engleză. Dispoziția propusă sună astfel: „Un angajator va 

invita reprezentantul sindical la nivel de unitate să participe la consiliul de  

administrație sau la un alt organism asimilat acestuia, exclusiv pentru a discuta 

probleme de interes profesional și social care au impact asupra angajaților (...)” 

[sublinierea noastră]. Actualul Articol 30 din LDS se referă aici la probleme de 

interes profesional și social în general, ceea ce este mai larg decât cel sugerat de 

Proiectul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 CEACR, Studiul general 2012, para. 186 
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39. Biroul salută obligația angajatorului de a se consulta și de a discuta cu 

reprezentanții sindicatelor (adică „de a invita”). Cu toate acestea, acesta 

recomandă să nu se limiteze posibilele subiecte de discuție din lege doar la 

aspectele care au un impact asupra angajaților. Recomandă reformularea 

Articolului 30 din Proiect, prin care să se precizeze că angajatorul invită 

reprezentantul sindicatului la nivel de unitate să participe la consiliul de 

administrație sau la un alt organism asimilat acestuia, pentru a discuta probleme 

de interes profesional și social (în general), astfel cum prevede în prezent LDS . 

40. Biroul salută propunerea de includere a unui nou Articol 33 în Proiect, conform 

căruia „în unitățile în care nu sunt înființate sindicate, angajatorul trebuie să 

permită, cel puțin o dată pe an, organizarea unei sesiuni publice de informare cu 

privire la drepturile individuale și colective ale angajaților, la cererea federațiilor 

sindicale care activează în sectorul respectiv”. Recomandă să se garanteze că 

reprezentanții federațiilor sindicale din sectorul menționat la Articolul 33 din 

Proiect să fie invitați să participe la aceste sesiuni publice de informare . 

41. Articolul 31 din Proiect introduce o dispoziție complet nouă privind informarea și 

consultarea angajaților reprezentați. Biroul face trimitere aici la observațiile sale de 

mai jos privind reprezentanții lucrătorilor. 

Reprezentativitatea sindicatelor 

42. În acțiunile sale de monitorizare a Concluziilor din 2021 ale Comisiei pentru 

Aplicarea Standardelor (CAS)14, CEACR a remarcat scăderea drastică a numărului 

de contracte colective sectoriale ca urmare a modificărilor introduse de LDS. Prin 

urmare, Comitetul solicitase Guvernului să ia măsurile necesare pentru a modifica 

pragurile de reprezentativitate, astfel încât să promoveze în mod eficient negocierile 

colective la toate nivelurile15. Luând act de concluziile și recomandările CFA în 

Cauza nr. 3323, Comitetul a reamintit că negocierea colectivă ar trebui să fie 

posibilă la toate nivelurile și că Guvernul are obligația de a asigura promovarea 

efectivă a negocierii colective într-un mod adecvat condițiilor naționale16
 

43. Reprezentativitatea la nivel național. Este posibil să existe o eroare tipografică în 

traducerea în limba engleză a Articolului 54 din Proiect. În timp ce actualul Articol 

51 din LDS prevede ca sindicatele reprezentative la nivel național să aibă structuri 

teritoriale „în cel puțin jumătate plus unu” din județele României, inclusiv 

Municipiul București; Articolul 54 (A) propus în Proiect prevede ca acestea să aibă 

structuri teritoriale „în cel puțin jumătate” din numărul total de județe din România, 

inclusiv Municipiul București. Cu toate acestea, Articolul 55 (A) (b) din Proiect se 

referă la „cel puțin jumătate plus unu” în acest sens. Este posibil ca formularea 

Articolului 54 din Proiect să trebuiască revizuită din motive de acuratețe . 

 
 
 
 
 

14  Conferința Internațională a Muncii, sesiunea a 109-a, iunie 2021 

15 Comments (ilo.org) 

16 Comments (ilo.org) 
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44. Reprezentativitatea la nivel sectorial. Proiectul reduce criteriile de acoperire în ceea 

ce privește reprezentativitatea la nivel sectorial. Articolul 51 din LDS prevede, la nivel 

de sector de activitate (sau la nivel de grup de unități), ca organizațiile sindicale care 

le compun să aibă un număr de membri „egal cu cel puțin 7% din numărul total de 

salariați din sectorul de activitate sau grupul de unități respectiv”. Articolul 54 (B) din 

Proiect coboară acest prag la „cel puțin 5 la sută”. Biroul salută reducerea pragului 

privind criteriile de reprezentativitate la nivel sectorial de la 7 % (în  Articolul 51 din 

LDS) la 5 % [în Articolul 54 (B) din Proiect]. Cu toate acestea, acesta recomandă 

consultarea îndeaproape cu partenerii sociali reprezentativi în vederea asigurării 

faptului că pragul propus este de natură să dea efect deplin Convenției n r. 98. 

45. În plus, Proiectul sugerează adăugarea unui aliniat (2) la Articolul 51, după cum 

urmează: „Federațiile sindicale pot fi reprezentative în mai multe sectoare de 

activitate ale economiei naționale sau la nivelul mai multor grupe de unități, în același 

timp, dacă îndeplinesc, cumulativ, cerințele prevăzute la aliniatul (1), litera B, în mai 

multe sectoare de activitate sau în mai multe grupe de unități, după caz”. 

46. Reprezentativitatea la nivel de unitate. Articolul 54 litera (C) din Proiect reafirmă 

prevederea din LDS conform căreia unul dintre criteriile de exhaustivitate la nivel 

de unitate este cerința ca „numărul de membri ai sindicatului să reprezinte cel 

puțin jumătate plus unu din numărul total de salariați din cadrul unității”. Proiectul 

adaugă că angajații care trebuie luați în considerare în cadrul unității sunt cei care 

„lucrează în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu”. 

47. Întrucât problema reprezentativității agenților de negociere este esențială pentru 

procedura de recunoaștere, determinarea pragului de reprezentativitate pentru a 

putea negocia este, prin urmare, esențială. Având în vedere că pragul de 

reprezentativitate trebuie evaluat pe baza caracteristicilor specifice ale sistemelor de 

relații industriale, CEACR nu impune un procent obligatoriu prestabilit pentru ca o 

organizație să fie considerată „reprezentativă”. Cu toate acestea, consideră că 

impunerea unui procentaj prea ridicat pentru reprezentativitate în vederea 

autorizării angajării în negocieri colective poate împiedica promovarea și 

dezvoltarea negocierii colective libere și voluntare în sensul Convenției nr. 9817. 

În opinia CEACR, un sistem care prevede că un sindicat trebuie să primească 

sprijinul a 50% din membrii unei unități de negociere pentru a fi recunoscut ca agent 

de negociere, poate ridica probleme de compatibilitate cu Convenția nr. 98, deoarece 

înseamnă că un sindicat reprezentativ care nu reușește să obțină majoritatea 

absolută poate fi astfel privat de posibilitatea de a negocia18
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 CEACR, Studiul general 2012, para. 233. 

18 CEACR, Studiul general 2012, para. 234. 



▶ Memorandum privind observațiile tehnice la propunerea de adoptare a proiectului de lege privind dialogul social din România (Plx 
715/2018) 

26 

 

 

48. Având în vedere nivelul scăzut al densității sindicale din România, atingerea unui 

prag de cel puțin jumătate plus unu din numărul total de salariați din cadrul unei 

unități este probabil dificil de atins. Prin urmare, există o mare probabilitate ca 

respectiva condiție stabilită la Articolul 54 (C) din Proiect să nu fie adesea 

îndeplinită în practică. Prin urmare, în memorandumul său din 2015, Biroul a 

salutat propunerea de modificare din 2015 de reducere a pragului de 

reprezentativitate la nivel de unitate la 35 la sută. 

49. În privinţa Articolului 54 (C) al Proiectului, Biroul recomandă: 

o Luarea în considerare a reducerii pragului de 

reprezentativitate la nivel de unitate, în urma consultării cu 

cele mai reprezentative organizații ale angajatorilor și ale 

lucrătorilor în această privință - de exemplu, la 35 %, așa 

cum se sugerează în modificările LDS din 2015 - întrucât ar 

putea reflecta mai bine realitatea din majoritatea 

companiilor din țară; și 

o Garantarea faptului că toți lucrătorii din cadrul unității 

sunt luați în considerare în scopul calculării 

reprezentativității, și nu limitarea calculului la cei care 

au un contract individual de muncă sau o relație de 

serviciu - deoarece, în practică, pot exista relații de 

muncă în absența unui contract de muncă. 

De asemenea, face trimitere la comentariile sale de mai jos cu privire la părțile la 

negocierea colectivă, inclusiv la observațiile sale privind pragul care trebuie atins 

în comun de sindicatele minoritare pentru a avea acces la negocierea colectivă, 

la precedența care trebuie acordată sindicatelor reprezentative la nivel de unitate 

și la relația dintre sindicate și reprezentanții lucrătorilor. 

50. Negocierea colectivă la nivel teritorial/județean. În conformitate cu Articolul 54 (6) 

din Proiect, „sindicatele teritoriale/județene, constituite conform art. 54 alin. 44 

alin (3), nu pot obține reprezentativitate pentru negocierea colectivă la nivel 

teritorial/județean”. Ar fi binevenite clarificări cu privire la faptul dacă interdicția de 

a accesa negocierile colective teritoriale/județene se aplică doar federațiilor sau 

confederațiilor sindicale constituite fără personalitate juridică. În conformitate cu 

punctul 4 aliniatul (1) din Recomandarea privind negocierea colectivă, 1981 (nr. 

163), „[m]ăsurile adaptate la condițiile naționale ar trebui luate, dacă este 

necesar, astfel încât negocierea colectivă să fie posibilă la orice nivel, inclusiv la 

cel al unității, al companiei, al ramurii de activitate, al sectorului de activitate sau 

la nivel regional sau național”. Biroul recomandă clarificarea la Articolul 54 (6) din 

Proiect a faptului că federațiile sau confederațiile sindicale cu personalitate 

juridică pot avea acces la negocieri colective la nivel teritorial / județean . 
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Reprezentanții lucrătorilor și părțile la negocierile colective 

51. Reprezentanții lucrătorilor. Proiectul introduce un nou set de dispoziții privind 

reprezentanții lucrătorilor ( Articolele 57 - 62). Biroul reamintește că, în cadrul 

acțiunilor de monitorizare a concluziilor CAS 202119, CEACR a observat că 

Comitetul Conferinței a cerut Guvernului, printre altele, să se asigure, în lege și în 

practică, că negocierea colectivă cu reprezentanții lucrătorilor nesindicalizați are loc 

numai în cazul în care nu există sindicate la nivelul respectiv.20
 

52. De asemenea, reamintește că Articolul 5 din Convenția (nr. 135) privind 

reprezentanții lucrătorilor, 1971, ratificată de România, prevede că „în cazul în 

care în aceeași companie există atât reprezentanți sindicali, cât și reprezentanți 

aleși, vor fi luate măsuri adecvate, ori de câte ori este necesar, pentru a se 

garanta că existența reprezentanților aleși nu este exploatată pentru a submina 

poziția sindicatelor în cauză sau a reprezentanților acestora și pentru a încuraja 

cooperarea în toate aspectele relevante între reprezentanții aleși și sindicatele în 

cauză și reprezentanții acestora”. 

53. Biroul salută faptul că Proiectul subliniază faptul că „reprezentanții angajaților nu 

pot desfășura activități care sunt recunoscute prin lege ca fiind rezervate exclusiv 

sindicatelor” (Articolul 58 (5)). Cu toate acestea, întrucât Art. 57 (1) prevede că 

„în cazul unui angajator la care sunt angajați cel puțin 10 salariați/lucrători și unde 

nu există un sindicat reprezentativ, interesele salariaților/lucrătorilor pot fi 

promovate și apărate de către reprezentanții acestora, aleși și mandatați special 

în acest scop, în condițiile legii” (sublinierea noastră), Articolul 102 (B) (a) (3) din 

Proiect stabilește un sistem de negociere comună pentru reprezentanții aleși ai 

lucrătorilor împreună cu sindicatele nereprezentative. 

54. Părțile la negocierile colective. Proiectul sugerează continuarea, prin Articolul 102 (B) 

(a) (3), a sistemului complex și hibrid de participare atât a sindicatelor, cât și a 

reprezentanților aleși ai lucrătorilor la negocierea colectivă la nivel de unitate, introdus 

prin Legea nr. 62/2011. În conformitate cu Articolul 102 (B) (a) (3) din Proiect, în cazul 

în care nu există sindicate reprezentative la nivel de unitate, părțile la un contract 

colectiv pot fi „toate sindicatele nereprezentative, legal constituite la nivel de unitate, 

împreună cu reprezentanții lucrătorilor, aleși cu votul a jumătate plus unu din numărul 

total al angajaților nesindicalizați din unitatea respectivă și special mandatați în acest 

scop, dacă numărul membrilor de sindicat nereprezentativi din unitatea respectivă, 

prevăzut la punctul 2, nu reprezintă jumătate plus unu din numărul total al angajaților 

din unitate...”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  International Labour Conference, Sesiunea a 109-a, iunie 2021 

20 Comments (ilo.org) 
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55. După cum a subliniat în Memorandumul său din 2018, Biroul recomandă să se 

asigure, ca o problemă de principiu, că reprezentanții aleși se pot angaja în 

negocieri colective numai în absența sindicatelor la nivelul întreprinderii. Prin 

urmare, Biroul recomandă eliminarea Articolului 102 (B) (a) (3) din Proiect, care 

stabilește un sistem de negociere comună pentru reprezentanții aleși ai 

lucrătorilor împreună cu sindicatele nereprezentative. 

56. Greva în cazul coparticipării sindicatelor și a reprezentanților lucrătorilor la 

negocierea colectivă. În plus, coparticiparea sindicatelor și a reprezentanților aleși ai 

lucrătorilor la negocierile colective, astfel cum se prevede la Articolul 102 (3) și (4) 

din Proiect, pare să ridice neclarități procedurale în ceea ce privește organizarea unei 

greve. Acest aspect ar putea împiedica realizarea dreptului la grevă în întreprinderile 

în care coexistă sindicate și reprezentanți aleși ai lucrătorilor. 

57. Mai mult, Articolul 147 din Proiect - care prevede că decizia de declanșare a grevei 

se ia de către (1) organizațiile sindicale abilitate să negocieze contractul colectiv 

de muncă și care au declanșat conflictul colectiv de muncă sau (2) în unitățile în 

care nu au fost constituite sindicate, de către reprezentanții salariaților - pare să 

întărească prevederea din Articolul 58 (5), potrivit căreia „reprezentanții salariaților 

nu pot desfășura activități care sunt recunoscute de lege ca fiind rezervate exclusiv 

sindicatelor”. 

58. În mod similar, Articolul 102 aliniatul 4, litera b) din Proiect prevede că lucrătorii 

vor fi reprezentați „în cadrul grupurilor de unități, de către federațiile sindicale 

reprezentative la nivelul acelui grup de unități, împreună cu sindicatele legal 

constituite și reprezentative la nivelul unităților din grup, împreună cu echipa de 

negociere desemnată de unitățile din grup, în cazul în care nu există sindicate 

reprezentative, prin acord între părțile îndreptățite să participe la negociere” 

[sublinierea noastră]. De asemenea, Biroul recomandă eliminarea sistemului 

complex de co-participare a reprezentanților aleși ai lucrătorilor împreună cu 

sindicatele la negocieri la nivel de grup de unități, așa după cum pare a fi prevăzut 

la Articolul 102 (4,b)) din Proiect. 

 

 
Nivelurile de negociere colectivă și de conflicte colective 

59. Articolul 96 aliniatul (2) din Proiect nu modifică Articolul 128 aliniatul (1) din LDS în 

ceea ce privește excluderea nivelului național dintre nivelurile posibile de negociere 

colectivă. Atât în Memorandumul său din 2015, cât și în cel din 2018, Biroul a reamintit 

că, în conformitate cu principiul negocierii colective libere și voluntare consacrat la 

Articolul 4 din Convenția nr. 98, determinarea nivelului de negociere este o problemă 

care trebuie lăsată la latitudinea părților. În consecință, nivelul de negociere nu ar 

trebui să fie impus prin lege. 
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60. În mod similar, Articolele 124 și 130 din Proiect nu modifică Articolele 158 și, 

respectiv, 165 LDS, în ceea ce privește nivelurile la care pot avea loc conflictele 

colective. Conform Proiectului, conflictele colective de muncă nu pot avea loc la nivel 

național - ci doar la nivel de unitate, la nivel de grup de unități sau la nivel sectorial. 

În memorandumurile sale anterioare, Biroul recomandase luarea în considerare a 

modificării LDS în vederea includerii posibilității ca respectivele conflicte colective de 

muncă să se desfășoare la nivel național, dacă circumstanțele o impun. 

61. Biroul recomandă să se profite de revizuirea actuală a LDS pentru a se include 

principiul conform căruia determinarea nivelului de negociere este o problemă 

care trebuie lăsată la discreția părților și: 

o Modificarea Articolului 128 (1) din LDS (reglementat de 

Articolul 96 (2) din Proiect) pentru a permite negocierea 

convențiilor colective la nivel național, dacă părțile doresc 

acest lucru - în conformitate cu principiul negocierii colective 

libere și voluntare prevăzut la Articolul 4 din Convenția nr. 98; 

și 

o Modificarea Articolelor 158 și 165 din LDS (acoperite de 

Articolele 124 și 130 din Proiect) pentru a include posibilitatea 

ca respectivele conflicte colective de muncă să aibă loc la nivel 

național, în cazul în care circumstanțele o cer. 

62. Determinarea sectoarelor. Articolul 1 (24) din Proiect prevede că noțiunea de 

„sectoare de activitate” trebuie înțeleasă ca fiind „sectoarele economiei naționale 

care sunt stabilite de Consiliul Național Tripartit și aprobate prin Hotărâre de 

Guvern”. Articolul 128 (2) din LDS prevede că criteriile de determinare a 

apartenenței la anumite sectoare de activitate se bazează pe Codul NACE. 

63. Pe baza discuțiilor purtate în cadrul MCT, Biroul înțelege că respectivele condiții 

de aplicabilitate erga omnes a convențiilor colective sectoriale reprezintă un 

aspect central al dezbaterilor privind reforma legislativă în curs de desfășurare și 

că o altă chestiune importantă legată de aceasta se referă la definirea sectoarelor 

economice. În plus, în timpul discuțiilor din cadrul MCT, au fost exprimate opinii 

potrivit cărora sectoarele de activitate stabilite prin Hotărârea de Guvern 

1260/2011, care au fost în număr de treizeci, sunt prea largi, ceea ce face dificilă 

desfășurarea unor negocieri colective eficiente. S-a exprimat dorința ca, pe baza 

experienței comparative, partenerilor sociali să li se acorde un rol principal în 

definirea și stabilirea sectoarelor de activitate. 

64. Biroul recomandă, în strânsă consultare cu partenerii sociali: 

o Revizuirea relevanței metodologiei actuale de definire a sectoarelor 

economice, astfel încât să se garanteze că definiția sectoarelor 

economice conduce la negocieri sectoriale eficiente; 
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o Stabilirea unor criterii clare și obiective care să ghideze determinarea 

unității de negociere sectorială aplicabilă companiei în cauză - cum ar 

fi activitatea desfășurată de companie sau activitatea în care este 

angajat personalul; procesele de fabricație, instrumentele utilizate, 

natura și destinația produselor fabricate sau vândute, distribuția cifrei 

de afaceri între elemente precum comerțul, fabricarea, prelucrarea, 

asamblarea, ambalarea, întreținerea, plasarea, transportul etc.; și 

o Stabilirea unui mecanism care să permită angajatorilor și organizațiilor 

de lucrători să primească îndrumare și consiliere din partea autorităților 

publice cu privire la sectorul din care fac parte în scopul negocierii 

colective. 

Următoarele exemple comparative din Belgia și Canada pentru determinarea 

unităților de negociere sectorială pot fi, de asemenea, luate în considerare în 

procesul de revizuire a LDS. 

 

Belgia – Comitete paritare (‘Commissions paritaires’) 

 

Comitetele paritare sunt organisme înființate în baza Legii din 5 decembrie 1968 privind contractele 

colective de muncă și comitetele paritare. Acestea sunt alcătuite dintr-un număr egal de reprezentanți ai 

organizațiilor patronale și de reprezentanți ai sindicatelor. 

 

Scopul comisiilor paritare, care au fost înființate pentru toate ramurile de activitate, este de a reuni 

companiile angajate în activități similare pentru a le supune unor reglementări adaptate condițiilor de 

muncă. Acestea includ încheierea de contracte colective de muncă și prevenirea sau soluționarea 

conflictelor sociale. Subcomisiile paritare sunt subdiviziuni ale comisiilor paritare înființate pentru un 

anumit teritoriu sau sector de activitate. Acestea pot fi sau nu autonome. Contractele colective încheiate 

în cadrul subcomisiilor paritare autonome nu trebuie să fie aprobate de comisia paritară. 

 

La inițiativa ministrului sau la cererea uneia sau mai multor organizații, se poate înființa un comitet 

paritar, după consultarea tuturor organizațiilor interesate. În cazul în care ministrul intenționează să 

propună înființarea unui nou comitet paritar, acesta informează organizațiile de angajatori și de 

lucrători în cauză prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial.  Organizațiile în cauză sunt 

invitate prin anunț să precizeze dacă doresc să fie reprezentate și, în caz afirmativ, să facă dovada 

reprezentativității lor. Administrația examinează apoi reprezentativitatea organizațiilor de angajatori 

și de lucrători care au cerut să fie reprezentate. 

 

Un sector nu corespunde neapărat unui comitet paritar; acesta poate fi mai larg sau mai restrâns 

decât domeniul de aplicare al unui comitet paritar. O dată la patru ani, pentru fiecare comitet și 

subcomitet paritar se publică o cerere de candidaturi pentru organizațiile reprezentative.  Modificarea 

domeniului de aplicare al unui comitet sau al unui subcomitet paritar se realizează în același mod ca 

și procedura de înființare. 

 

Este foarte important pentru un angajator să știe ce comitet paritar este responsabil pentru compania sa. 

Acest aspect se datorează faptului că acordurile colective de muncă încheiate în cadrul fiecărui comitet 

paritar determină condițiile de muncă și de remunerare din cadrul companiei. De asemenea, apartenența 

la un comitet paritar implică, în general, plata contribuțiilor la un fond de asigurări de viață, fie direct, fie 

prin intermediul Biroului de asigurări sociale. 
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În principiu, fiecare angajator ar trebui să știe de ce comitet paritar este acoperit. Cu toate acestea, 

acesta poate fi ajutat în alegerea sa: prin consultarea textelor privind domeniile de competență ale 

comisiilor paritare și a interpretărilor administrative ale competenței comisiilor paritare pe site-ul internet 

al FPS sau prin solicitarea unui aviz privind determinarea comisiei paritare competente de la Direcția 

Generală pentru Relații Colective de Muncă. 

 

Principii de determinare a comitetului paritar competent 

 

Entitatea legală 

Entitatea pentru care este desemnat comitetul paritar este angajatorul ca persoană juridică, adică 

persoana fizică sau juridică căreia salariatul îi este subordonat. 

 

Activitatea efectivă desfășurată în Belgia 

Criteriul esențial pentru determinarea comitetului paritar competent este activitatea efectiv desfășurată 

de către angajator pe teritoriul Belgiei. Această activitate poate fi definită ca fiind cea care justifică 

existența și determină natura companiei sau a asociației. De exemplu, o activitate de transport 

desfășurată în cadrul unei companii de comerț cu materiale de construcții nu este considerată ca fiind 

activitatea efectivă a angajatorului, ci ca o activitate care contribuie la realizarea activității care justifică 

existența companiei; 

 

Acest aspect înseamnă, de asemenea, că activitățile subcontractate de o companie nu trebuie luate 

în considerare. În cele din urmă, trebuie să se facă o distincție între activitatea desfășurată de 

angajator și funcțiile exercitate în cadrul companiei de către lucrători: de exemplu, un vânzător într-o 

companie producătoare de metale va face parte din sectorul producției de metale și nu din sectorul 

comerțului. 

 

Elementele de determinare a activității unei companii includ următoarele elemente: 

- activitatea desfășurată de compania însăși ; 

- activitatea în care este implicat personalul; 

- criterii obiective, cum ar fi procedeele de fabricație, instrumentele utilizate, natura și destinația 

produselor fabricate sau vândute, repartizarea cifrei de afaceri între elemente cum ar fi comerțul, 

fabricarea, prelucrarea, prelucrarea, asamblarea, ambalarea, întreținerea, plasarea, transportul etc. 

 

Pe de altă parte, următoarele criterii nu sunt relevante pentru a identifica activitatea companiei: 

obiectul social; tipul de contract, formarea sau sarcinile lucrătorului; afilierea la o federație patronală; 

activitatea declarată în registrul comerțului; indicele de categorie al Oficiului de Securitate Socială 

sau prevederile contractelor colective de muncă. În cele din urmă, există o excepție de la acest 

principiu: unele comisii paritare sunt alocate pe baza profesiei sau a contractului lucrătorilor, cum ar 

fi comisia paritară pentru sport sau cea pentru lucrătorii cu contract de muncă la domiciliu. 

 

Un singur comitet paritar pentru fiecare angajator 

În principiu, un angajator este acoperit de un singur comitet paritar, în conformitate cu principiul 

conform căruia "incidentalul urmează principalul". Activitatea principală este activitatea economică 

cu cel mai mare număr de ore de lucru sau cu cel mai mare număr de angajați. În practică, la cererea 

unui angajator sau a unei terțe părți, Direcția Generală pentru Relații Colective de Muncă emite 

avize privind determinarea comisiei paritare competente, pe baza unei anchete la fața locului 

efectuate de Inspecția Muncii. Avizul emis de administrație nu este obligatoriu și nu are efecte 

juridice. Avizul nu este un act administrativ. 
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Canada – Consiliul canadian pentru relații industriale 

 

1. Consiliul pentru relații industriale din Canada (Canada Industrial Relations Board - CIRB) este un 

tribunal independent, reprezentativ și cvasi-judiciar, responsabil de interpretarea și administrarea 

anumitor componente ale Codului canadian al muncii, inclusiv certificarea sindicatelor și 

determinarea unităților de negociere. 

 

2. CIRB are responsabilitatea de a stabili o unitate de negociere adecvată în scopul negocierii 

colective și dispune de o marjă de apreciere considerabilă în luarea acestei decizii, pe baza faptelor 

și circumstanțelor prezente în fiecare caz și a deciziilor anterioare emise în cazuri similare. În acest 

sens, CIRB nu este neapărat de acord cu unitatea de negociere propusă de sindicat în cererea sa, 

nici cu o unitate de negociere care poate fi sugerată de un angajator sau cu care ambele părți pot fi 

de acord. 

 

3. Pentru a ajunge la o decizie, CIRB ia în considerare mai mulți factori, printre care: 

• natura industriei; 

• istoricul negocierii colective în acest sector; 

• distribuția geografică a activității angajatorului; 

• comunitatea de interese a angajaților; 

• viabilitatea unității de negociere; 

• potențialul de pace industrială și de stabilitate a relațiilor de muncă; 

• dorințele angajaților; 

• observațiile părților; și 

• diversele tipuri de salariați care se dorește a fi incluși sau excluși din unitatea de negociere. 

 

4. În timp ce CIRB favorizează, în general, unitățile de negociere cu un număr larg de salariați, 

acesta încurajează libera negociere colectivă și facilitează dobândirea drepturilor de negociere de 

către salariați. CIRB a considerat că unitățile de negociere la nivel național sunt adecvate în unele 

cazuri, iar în alte cazuri, unitățile de negociere regionale. De asemenea, au fost considerate 

adecvate unitățile de negociere geografice și unitățile de negociere individuale, specifice unui anumit 

loc de muncă. În unele industrii, au fost considerate adecvate unitățile de negociere bazate pe 

meserii sau ocupații. În plus, CIRB a constatat că sunt adecvate unitățile de negociere formate din 

supervizori, angajați profesioniști și jandarmi privați. Unii factori mai specifici cu privire la „cine este 

un angajat” intră, de asemenea, în atenția CIRB în stabilirea unităților de negociere. 
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Negocierea colectivă obligatorie și durata 

65. Proiectul reduce pragul de negociere colectivă obligatorie la nivel de unitate și extinde 

obligația de negociere colectivă la nivel sectorial. În timp ce actualul Articol 129 (1) 

din LDS prevede că negocierea colectivă este obligatorie doar la nivel de unitate, 

începând de la 21 de angajați, Articolul 97 (1) din Proiect sugerează ca negocierea 

colectivă să fie obligatorie în unități de cel puțin 10 angajați. În plus, Articolul 97 (1) 

din Proiect extinde obligația de negociere colectivă la nivel sectorial. 

66. Reamintind că în opinia Comitetului pentru libertatea sindicală nu ar fi contrar 

Articolului 4 din Convenția nr. 98 „să oblige partenerii sociali, în cadrul încurajării și 

promovării dezvoltării și utilizării depline a mecanismelor de negociere colectivă, să 

inițieze negocieri privind condițiile de muncă și de încadrare în muncă”, Biroul salută, 

într-un context caracterizat de o acoperire foarte redusă a negocierii colective, 

reducerea pragului de negociere colectivă obligatorie la nivel de unitate, care se 

aplică unităților începând cu 21 angajați (conform Articolului 129 (1) LDS) și s-ar 

aplica unităților de cel puțin 10 angajați, conform Proiectului (Articolul 97 (1)); precum 

și extinderea obligației de negociere colectivă la nivel sectorial . 

67. Deși salută obligația de a încheia negocieri colective la nivel sectorial ca măsură 

de promovare a negocierii colective la acest nivel, Biroul recomandă să se 

analizeze în ce măsură cerințele propuse pentru înregistrarea unui contract 

colectiv sectorial ar face posibilă realizarea unei astfel de obligații în practică. 

68. Biroul salută faptul că Articolul 97 (2) din Proiect sugerează inclusiv faptul că inițiativa de 

negociere aparține „partenerilor sociali”. Articolul 129 aliniatul (2) din LDS prevede că 

această inițiativă aparține doar angajatorului sau organizației angajatorului. 

69. Articolul 179 aliniatul (1) din LDS prevede că „pe întreaga durată a unui conflict 

colectiv de muncă, părțile la litigiu pot decide, prin consens, să își supună 

pretențiile arbitrajului”. Această dispoziție pare să fie eliminată din proiect. Deși 

posibilitatea de a supune conflictele colective la arbitraj voluntar poate fi dedusă 

din alte dispoziții ale Proiectului (cum ar fi Articolul 145), ar fi binevenită o 

clarificare cu privire la faptul dacă posibilitatea arbitrajului voluntar rămâne la 

dispoziția părților în toate etapele conflictului colectiv. 

70. Articolul 97 aliniatul (4) din Proiect reduce durata maximă a negocierii colective de la 

60 de zile (ca în LDS) la 45 de zile „cu excepția cazului în care există acordul reciproc 

al părților”. Reamintind că, în conformitate cu Articolul 4 din Convenția nr. 98, 

negocierea colectivă trebuie să fie liberă și voluntară și să respecte principiul 

autonomiei părților, Biroul recomandă: 

o Clarificarea consecințelor expirării termenului de negociere 

colectivă - de la 60 de zile (în LDS) la 45 de zile (în Proiect) - în 

lipsa unui acord reciproc al părților pentru continuarea 

negocierilor; 
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o Asigurarea faptului că, în cazul în care negocierile se află 

într-un impas, părțile au la dispoziție mecanisme de mediere 

și conciliere, precum și arbitrajul voluntar, pentru a ieși din 

impas și a ajunge la soluții; și 

o Analizarea, împreună cu partenerii sociali, a aspectului dacă 

eliminarea din lege a oricărei durate maxime a negocierilor, 

pentru a lăsa la latitudinea părților să decidă în funcție de 

circumstanțele fiecărui caz în parte, ar fi o opțiune mai bună. 

71. Proiectul extinde durata maximă a contractelor colective de muncă de la 24 de luni 

(conform Art. 141 din LDS) la 48 de luni (Articolul 108 din Proiect). Posibila reînnoire 

unică de 12 luni stabilită în LDS rămâne neschimbată. În Memorandumul său din 

2015 (punctul 29), Biroul a salutat amendamentul care a fost introdus la acel moment 

pentru a extinde durata posibilă a contractelor colective de muncă până la 48 de luni, 

însă acest amendament nu a fost preluat în cele din urmă. Biroul salută propunerea 

de la Articolul 108 din Proiect de extindere a duratei maxime a contractelor colective 

de muncă de la 24 de luni (LDS) la 48 de luni, deoarece este posibi l să ofere o mai 

mare flexibilitate partenerilor de negociere - în conformitate cu Articolul 4 din 

Convenția nr. 98. 

Drepturile sindicatelor minoritare 

72. Biroul înțelege că, în prezent, LDS nu permite diverselor sindicate prezente în 

cadrul aceleiași companii să își unească forțele pentru a atinge împreună pragul 

de reprezentativitate stabilit de legislație pentru a putea negocia colectiv. 

73. Biroul observă că, în conformitate cu Articolul 102 (B) (a) (2) din Proiect, părțile 

la un contract colectiv de muncă la nivel de unitate pot include „toate sindicatele 

nereprezentative, legal constituite la nivel de unitate, dacă niciunul nu este afiliat 

la o federație sindicală și dacă au un număr total de membri care reprezintă cel 

puțin jumătate plus unu din numărul total de salariați din unitatea respectivă sunt 

angajatorul și angajații”. 

74. În Memorandumul de observații tehnice din 2018, Biroul a recomandat să se 

asigure că, în cazul în care niciun sindicat nu obține pragul solicitat, drepturile de 

negociere colectivă sunt acordate tuturor sindicatelor existente în unitate, cel puțin 

în numele propriilor membri - în conformitate cu observația remarcabilă a CEACR 

în temeiul Convenției nr. 98. 

75. În timp ce propunerea de la Articolul 102 B (a2) din Proiect de a permite sindicatelor 

minoritare să intre în negociere poate constitui o evoluție pozitivă, cerința ca numărul 

total de membri ai sindicatelor semnatare să reprezinte cel puțin jumătate plus unu 

din numărul total de salariați din unitatea respectivă este posibil să ridice dificultăți 

practice, ceea ce ar putea limita impactul pozitiv al acesteia, având în vedere nivelul 

scăzut al densității sindicale din România (a se vedea și Recomandarea nr. 5 de mai 

sus). 

76. În mod similar, Articolul 113 aliniatul (3) din Proiect menține condiția ca sindicatele 

semnatare finale să reprezinte totuși, la momentul semnării, cel puțin 50% din forța 

de muncă la nivel de unitate. 
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77. Prin urmare, Biroul recomandă să se permită sindicatelor minoritare, care 

reprezintă în comun o proporție a forței de muncă a companiei considerată 

suficient de reprezentativă în contextul sistemului românesc de relații industriale 

- de exemplu, cel puțin 35% din forța de muncă a companiei - să participe la 

negocierile colective în conformitate cu articolele 102 B (a2) și 113 (3) din Proiect, 

pentru a mări probabilitatea de aplicare practică. 

Pentru exemple comparative de criterii de reprezentativitate, a se vedea Anexa nr. 3. 

 

Extinderea acordurilor colective la nivel sectorial 

78. Articolul 110 aliniatul (3) din Proiect modifică Articolul 143 aliniatul (3) din LDS în 

ceea ce privește extinderea contractelor colective la nivel sectorial. Biroul ia notă 

de modificarea propusă la cerința legală actuală de prelungire automată (ex lege) 

a unui contract colectiv sectorial, în cazul în care fie organizația patronală 

reprezentativă semnatară, fie sindicatele reprezentative semnatare angajează, 

respectiv acoperă 50 % plus unu din forța de muncă dintr-un anumit sector.21 

79. Cu toate acestea, ținând cont de faptul că : a) în doar șase sectoare ale economiei, 

ambii parteneri sociali îndeplinesc criteriile de reprezentativitate și b) în conformitate 

cu legea actuală, care prevede că fiecare partener social semnatar trebuie să 

reprezinte 50% plus unu din forța de muncă sectorială, nu a fost înregistrat niciun 

contract colectiv sectorial în sectorul privat de la intrarea în vigoare a legii în 201122, 

este probabil ca, în majoritatea sectoarelor economice, semnatarii unui viitor acord 

sectorial să nu îndeplinească noua cerință de prelungire automată a acestuia.  

80. Biroul salută intenția legislativă de a face posibilă încheierea de convenții 

colective sectoriale prin relaxarea condițiilor de extindere legală a acestora. În 

același timp, faptul că legislația românească prevede înregistrarea unui singur 

contract colectiv sectorial - Articolul 133 (2) LDS neschimbat de Articolul 101 (2) 

din Proiect - care se aplică tuturor angajatorilor și lucrătorilor din sectorul în cauză 

(extindere automată prin lege), coroborat cu o posibilă acoperire redusă a forței 

de muncă sectoriale de către organizațiile patronale sectoriale semnatare23 poate 

ridica probleme de legitimitate a acesteia din urmă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Conform sistemului actual, convențiile colective negociate la nivel sectorial sunt înregistrate la acest nivel numai dacă numărul de salariați 

din cadrul unităților membre ale organizațiilor patronale semnatare este mai mare de jumătate din numărul total de salariați din sectorul de 

activitate în cauză. În caz contrar, contractul se înregistrează ca un contract încheiat în cadrul unui grup de unități. În conformitate cu Articolul 

110 (3) din proiect, aceste acorduri se înregistrează la nivel sectorial fie dacă numărul de salariați din cadrul unităților membre ale 

organizațiilor patronale semnatare, fie dacă numărul de salariați reprezentați de organizațiile sindicale semnatare este mai mare de 

jumătate din numărul total de salariați din sectorul de activitate în cauză. 

22 Raportul MCT, OIM, Mai 2022 

23 De exemplu, semnatarii din partea angajatorilor sunt două sau trei organizații patronale reprezentative, fiecare dintre ele îndeplinind 

pragul legal de reprezentativitate de 10% din totalul forței de muncă sectoriale, dar care împreună angajează 20 sau 30% din forța 

de muncă sectorială, față de 50% reprezentată de sindicatele semnatare. 
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81. În vederea depășirii unor astfel de preocupări, Biroul reamintește Recomandarea 

sa din 2018 privind „asigurarea faptului că toate condițiile de prelungire a 

acordurilor colective la nivel sectorial sunt analizate în context național și 

discutate cu partenerii sociali în vederea asigurării conformității optime a acestora 

cu cerințele și caracteristicile sistemului național de relații industriale”. În acest 

scop, ar putea fi luate în considerare condițiile de prelungire a convențiilor 

colective prevăzute de Recomandarea privind contractele colective de muncă, 

1951 (nr. 91), punctul 5. 

 

 

 

Conflictele colective de 
muncă 

A se vedea Anexa 2: Dispoziții de prelungire în Europa (2016) 

82. Clauza păcii sociale. Proiectul propune includerea unui al doilea paragraf la actualul 

Articol 156 din LDS, conform căruia "în cazul în care nu există un contract colectiv de 

muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate avea ca obiect revendicări 

formulate de salariați cu privire la protecția intereselor lor colective economice, 

profesionale sau sociale" ( Articolul 122 (2) din Proiect). Această dispoziție trebuie 

citită în coroborare cu Articolul 129 din Proiect, potrivit căruia "pe perioada de 

valabilitate a unui acord sau a unei convenții colective de muncă, salariații nu pot 

declanșa un conflict colectiv de muncă la acel nivel de negociere, cu excepția 

situațiilor prevăzute de lege.” 
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83. Biroul ia act de noua excepție de la clauza păcii sociale introdusă de Proiect la 

Articolul 1, punctul 26, conform căreia definiția conflictului colectiv de muncă include 

„orice conflict de muncă apărut ca urmare a neacordării colective, la cel puțin 10% 

din salariați/lucrători sau la cel puțin 30 de salariați/lucrători, a unor drepturi 

individuale prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, în contractele 

colective de muncă aplicabile și/sau în contractele individuale de muncă”.  

84. Biroul reamintește că CEACR consideră că sistemele naționale în care contractele 

colective sunt considerate ca fiind un tratat de pace socială cu durată fixă, în timpul 

căruia grevele și închiderile sunt interzise, sunt compatibile cu Convenția nr. 87. 

Cu toate acestea, în opinia Comitetului, „organizațiile de lucrători nu ar trebui să 

fie împiedicate să facă grevă împotriva politicii sociale și economice a guvernului, 

în special atunci când protestul nu este doar împotriva acestei politici, ci și 

împotriva efectelor acesteia asupra unor prevederi ale convențiilor colective. În 

cazul în care legislația interzice grevele pe durata contractelor colective, această 

restricție trebuie să fie compensată prin dreptul de a recurge la un mecanism de 

arbitraj imparțial și rapid pentru plângerile individuale sau colective privind 

interpretarea sau aplicarea contractelor colective”.24 

85. Pe baza unei perspective comparative a țărilor care au adoptat sistemul clauzei 

de pace socială și pentru a evita atât dificultățile de interpretare a excepțiilor 

de la clauza de pace socială, cât și pierderea eficienței mecanismului de pace 

socială, Biroul propune menținerea domeniului de aplicare actual al clauzei de 

pace socială atunci când sunt în vigoare convenții colective, sporind în același 

timp în mod semnificativ eficiența și rapiditatea diverselor mecanisme de 

soluționare a litigiilor (inclusiv procesele judiciare și arbitrajul voluntar) 

disponibile pentru lucrători în cazul conflictelor privind interpretarea și 

aplicarea convenției colective, precum și alte posibile încălcări ale drepturilor 

lucrătorilor. 

Prin urmare, recomandă ajustarea în consecință a definiției Conflictelor 

colective de muncă de la Articolul 1, punctul 26, din Proiect; 

86. Recomandă, de asemenea, reluarea consultărilor și a evaluării tripartite cu 

privire la modul în care se poate spori eficiența căilor legale actuale de care 

dispun lucrătorii pentru a își apăra drepturile în domeniul muncii, inclusiv 

litigiile în instanță și procedurile alternative, cum ar fi arbitrajul voluntar, în 

cazurile legate de aplicarea unui contract colectiv în vigoare; și 

87. În cele din urmă, reamintește punctul său de mai jos (secțiunea Greve) potrivit 

căruia, indiferent dacă există sau nu un sistem de clauză de pace socială, 

organizațiile de lucrători „nu ar trebui să fie împiedicate să facă grevă împotriva 

politicii sociale și economice a guvernului, în special atunci când protestul nu 

este doar împotriva acestei politici, ci și împotriva efectelor acesteia asupra 

unor prevederi din contractele colective” - în conformitate cu opiniile 

instituțiilor de control ale OIM. 

 
 
 

 
24 ILO 2012 Studiul general, para. 142. 
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88. Nivelul litigiilor colective. După cum s-a subliniat mai sus, Articolele 124 și 130 din 

Proiect reafirmă faptul că Conflictele colective de muncă nu pot avea loc la nivel 

național (în mod similar cu LDS). În memorandumurile sale anterioare, Biroul a 

recomandat modificarea LDS pentru a include posibilitatea conflictelor colective la 

nivel național. Biroul recomandă modificarea Articolului 165 din LDS pentru a include 

posibilitatea ca respectivele conflicte colective de muncă să aibă loc la nivel național, 

în cazul în care circumstanțele impun acest lucru - în conformitate cu Articolul 3 din 

Convenția nr. 87, care stabilește dreptul organizațiilor de lucrători de a își organiza 

activitățile și de a își formula programele fără interferențe nejustificate . 

89. Înregistrarea unui litigiu colectiv. Articolul 130 din Proiect reflectă conținutul 

Articolului 165 din LDS. Cu toate acestea, Articolul 130 din Proiect adaugă o 

condiție suplimentară (alin. 2) conform căreia conflictele colective la nivel de 

unitate necesită, de asemenea, ca inspectoratul teritorial de muncă să solicite un 

număr de înregistrare de la Registrul gestionat de Ministerul însărcinat cu 

Dialogul Social. Biroul recomandă asigurarea faptului că respectiva cerință 

suplimentară stabilită la Articolul 130 din Proiect (care nu a fost inclusă în LDS) - 

și anume de a solicita inspectoratului teritorial de muncă să obțină un număr de 

înregistrare de la Ministerul pentru Dialog Social pentru ca litigiile colective să fie 

înregistrate - nu va împiedica, în practică, legalitatea litigiilor colective la nivel de 

unitate. 

Având în vedere că obligația de a solicita un număr de înregistrare revine 

inspecției muncii - și nu părților la litigii - condiția propusă nu ar trebui să 

constituie o condiție de validitate a litigiului, deoarece părțile ar putea să nu 

fie în măsură să influențeze celeritatea inspecției muncii. 

90. Mediere și arbitraj. Biroul reamintește disponibilitatea sa de a oferi asistență 

tehnică pentru consolidarea Biroului de mediere și de arbitraj al Conflictelor 

colective de muncă (Biroul de Mediere), înființat în cadrul Ministerului însărcinat 

cu Dialogul Social ( Articolul 140 din Proiect, care reflectă Articolul 175 LDS), în 

cazul în care Guvernul dorește acest lucru. Prevederea unor mecanisme 

voluntare de mediere și arbitraj care sunt gratuite și rapide poate contribui la 

eficacitatea sistemelor de gestionare a conflictelor de muncă - și poate juca un 

rol esențial în prevenirea conflictelor la toate nivelurile. 

Dreptul la grevă - perspectivă comparativă 

În unele sisteme juridice, dreptul la grevă este strict legat de negocierea colectivă și poate fi exercitat în mod legal numai în 

cazul în care negocierile dintre părți eșuează (de exemplu, Ungaria, Lituania, Republica Cehă și Polonia). În altele, greva 

este justificată, dacă slujește intereselor economice sau sociale ale lucrătorilor. Jurisprudența din acestea din urmă a 

interpretat în mod constant dreptul la grevă ca fiind un drept constituțional al lucrătorului, care nu poate fi restricționat d in 

punct de vedere juridic printr-un contract colectiv de muncă (Franța, Italia, Slovenia). În Germania și Japonia, o clauză de 

pace absolută poate fi convenită de către părți, dar nu este prevăzută de lege.  

Sursa: B. Waas, The Right to Strike – A Comparative View (Dreptul la grevă - o perspectivă comparativă), Kluwer Law 
International, 2014. 
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Grevele 
 

 
91. Biroul salută faptul că Proiectul reafirmă faptul că grevele pot fi greve de 

avertisment, greve de solidaritate și greve propriu-zise ( Articolul 148 din Proiect, 

similar cu Articolul 184 LDS). 

92. De asemenea, Biroul observă că Proiectul introduce o nouă dispoziție la Articolul 146 

(2), conform căreia „revendicările unei greve nu pot fi diferite de cele care au rămas 

nesoluționate după conciliere sau mediere, după caz”. În același timp, Proiectul 

reafirmă posibilitatea grevelor de solidaritate în temeiul Articolului 148, ceea ce este 

de salutat. Cu toate acestea, prin natura sa, scopul grevelor de solidaritate nu poate 

fi legat de procesele anterioare de mediere și conciliere. 

93. În plus, Articolul 153 (2) din Proiect reafirmă prevederea din LDS conform căreia 

o grevă „nu poate urmări scopuri politice” (Articolul 190 (2) LDS). Biroul 

reamintește că grevele de natură pur politică nu intră sub incidența protecției 

Convențiilor nr. 87 și 98.25 Cu toate acestea, reamintește, de asemenea, că, din 

perspectiva CEACR, „grevele legate de politicile economice și sociale ale Guvernului, 

inclusiv grevele generale, sunt legitime și, prin urmare, nu ar trebui să fie considerate 

greve pur politice, care nu sunt acoperite de principiile [Convenției nr. 87]. În opinia 

sa, sindicatele și organizațiile patronale responsabile de apărarea intereselor 

socioeconomice și profesionale ar trebui să poată utiliza, respectiv, greva sau 

acțiunile de protest pentru a își susține poziția în căutarea de soluții la problemele 

ridicate de tendințele majore ale politicilor sociale și economice care au un impact 

direct asupra membrilor lor”.26 

94. Biroul recomandă asigurarea faptului că aliniatul 2 nou adăugat la Articolul 146 

din Proiect - conform căruia revendicările unei greve nu pot fi diferite de cele 

care au rămas nesoluționate după conciliere sau mediere - nu se aplică grevelor 

de solidaritate. 

95. În conformitate cu CEACR, se recomandă, de asemenea, să se asigure că 

organizațiile de lucrători nu sunt „împiedicate să desfășoare greve împotriva 

politicii sociale și economice a guvernului, în special în cazul în care protestul 

nu este doar împotriva acestei politici, ci și împotriva efectelor acesteia asupra 

unor prevederi din contractele colective”; și că pot utiliza greva „pentru a își 

susține poziția în căutarea de soluții la problemele ridicate de tendințele majore 

ale politicii sociale și economice care au un impact direct asupra membrilor lor” 

(OIM 2012 Studiul general, punctele 124 și 142). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Culegere de cauze CFA, alin. 760 și 761. 

26 2012 Studiul general, alin. 124. 
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96. În plus, Articolul 147 (2) din Proiect ridică pragul de consimțământ necesar pentru 

ca grevele să aibă loc la decizia reprezentanților lucrătorilor, în absența 

sindicatelor la nivel de unitate. În timp ce Articolul 183 (2) din LDS se referă la 

consimțământul scris „a cel puțin un sfert din salariații din unitatea respectivă sau, 

după caz, din subunitatea sau compartimentul respectiv”, Articolul 147 (2) din 

Proiect mărește acest prag și solicită consimțământul scris „a cel puțin jumătate 

plus unu din numărul total de salariați din unitatea respectivă” - fără a mai face 

referire la posibilitatea de a se baza acest calcul pe subunitate sau compartiment. 

97. Biroul reamintește că, în general, CEACR consideră că solicitarea unei decizii de 

către mai mult de jumătate dintre lucrătorii implicați pentru a declara o grevă este 

excesivă și ar putea îngreuna în mod nejustificat posibilitatea de a declanșa o grevă, 

în special în cazul companiilor mari.27 

98. Biroul recomandă eliminarea propunerii de ridicare la jumătate plus unu a 

pragului de consimțământ scris necesar pentru ca grevele să aibă loc la 

decizia reprezentanților lucrătorilor, în absența sindicatelor la nivel de 

unitate, după cum sugerează Articolul 147 (2) din Proiect, care este de 

natură să îngreuneze în mod nejustificat posibilitatea de a declanșa o 

grevă; și menținerea pragului actual stabilit la Articolul 183 (2) din LDS de 

cel puțin un sfert din salariații din cadrul unității în cauză sau, după caz, din 

cadrul subunității sau compartimentului. 

99. Articolul 157 aliniatul (2) din Proiect reafirmă prevederea din LDS potrivit căreia 

angajatorul nu poate angaja personal nou pentru a înlocui angajații aflați în grevă. În 

opinia CEACR, permiterea înlocuirii lucrătorilor aflați în grevă constituie un obstacol 

serios în calea exercitării dreptului la grevă.28 Prin urmare, Biroul salută includerea 

unei sancțiuni specifice la Articolul 171 (5) din Proiect, care prevede că 

încălcarea interdicției ca un angajator să angajeze personal nou pentru a 

înlocui lucrătorii aflați în grevă (în conformitate cu Articolul 157 (2) din Proiect) 

poate constitui o infracțiune penală. 

100. Servicii minime. Articolul 168 din Proiect enumeră serviciile în care dreptul la 

grevă poate fi limitat și în care, în timpul grevei, trebuie să se asigure un serviciu 

minim „de cel puțin o treime din activitatea normală”. Această listă reproduce lista 

actuală de „servicii esențiale” stabilită în temeiul Articolului 205 din LDS. Biroul 

reamintește că, în cererea sa directă din 2021 privind aplicarea Convenției nr. 87, 

CEACR a solicitat Guvernului să ia măsuri în vederea modificării Articolului 205 

LDS, care stabilește serviciile minime prin lege, „pentru a permite ca serviciile 

minime în sectoarele relevante să fie negociate de partenerii sociali în cauză și, 

în lipsa unui acord, să fie stabilite de un organism independent”.29 Prin urmare, 

Biroul recomandă modificarea Articolului 205 din LDS pentru a permite ca 

serviciile minime în sectoarele esențiale să fie negociate de partenerii sociali 

în cauză și, în absența unui acord, să fie stabilite de un organism independent 

- în conformitate cu comentariul în așteptare al CEACR în temeiul Convenției  

 
27 2012 Studiul general, para. 147 

28 2012 Studiul general, para. 152. 

29        https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_ŢARA_ID:4024093,102824 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A13100%3A0%3A%3ANO%3A13100%3AP13100_COMMENT_ID%2CP13100_COUNTRY_ID%3A4024093%2C102824
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Conflictele individuale de muncă 

101. Capitolul VI LDS ( Articolele 208-216) se referă la Conflictele individuale de muncă. 

Biroul constată că Proiectul nu include dispoziții privind Conflictele individuale de 

muncă. Ar fi binevenite clarificări cu privire la faptul dacă aceasta este o omisiune a 

Proiectului sau dacă procedura pentru Conflictele individuale de muncă va fi 

reglementată într-o lege distinctă. 

Consiliul Național Tripartit 

102. Biroul ia notă de prevederea formulată de Articolul 85 (f) din Proiect, conform căreia 

Consiliul Național Tripartit stabilește sectoarele economice care urmează a fi 

aprobate prin Ordonanță de Guvern. Având în vedere concluziile raportului 2022 

MCT, care reflectă opiniile partenerilor sociali potrivit cărora sectoarele economice 

sunt definite prea larg, Biroul recomandă revizuirea metodologiei de determinare a 

sectoarelor de activitate economică și încredințarea partenerilor sociali a unui rol 

decisiv în procesul de determinare, astfel încât să fie posibilă o negociere colectivă 

eficientă la nivel sectorial. 

103. Biroul salută introducerea Articolului 85 (g) și (i) din Proiect, care mandatează 

Consiliul Național Tripartit să analizeze și să dezbată plângerile înaintate de 

partenerii sociali către OIM, precum și raportul privind Convențiile Organizației 

Internaționale a Muncii ratificate de România.30 Biroul reamintește că Articolul 5 

din Convenția OIM privind consultările tripartite (Standarde Internaționale de 

Muncă), 1976 (nr. 144), ratificată de România, prevede obligația statului membru 

ratificator de a desfășura consultări tripartite cu privire la: 

….” (c) reexaminarea, la intervale corespunzătoare, a 

convențiilor neratificate și a recomandărilor cărora nu li s-a dat încă 

efect, pentru a se examina ce măsuri ar putea fi luate în vederea 

promovării punerii în aplicare și ratificării acestora, după caz; (d) 

probleme care decurg din rapoartele care trebuie prezentate Biroului 

Internațional al Muncii în conformitate cu Articolul 22 din Constituția 

Organizației Internaționale a Muncii; (e) propuneri de denunțare a 

convențiilor ratificate”. 

104. În vederea îndeplinirii depline a obligației prevăzute la Articolul 5 din Convenția 

nr. 144, Biroul recomandă completarea Articolului 85 din Proiect prin 

adăugarea faptului că Consiliul Național Tripartit va fi, de asemenea, însărcinat 

cu examinarea la intervale corespunzătoare a Convențiilor OIM neratificate și a 

Recomandărilor OIM de către România și a măsurilor care ar putea fi luate 

pentru a promova implementarea și ratificarea acestora; precum și a 

chestiunilor care decurg din rapoartele care trebuie prezentate OIM în 

conformitate cu Articolul 22 din Constituția OIM. 

 
 
 
 

 
30 Biroul înțelege că se face referire aici la Raportul anual al Comitetului de Experți al OIM pentru aplicarea convențiilor și 

recomandărilor (CEACR). 
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Anexa 1 

 

Lista Convențiilor ratificate de România 
 

Fundamentale 
   

Convenţia Data Status 

C029 - Convenţia privind munca forţată, 1930 (Nr. 29) 28 mai 1957 În vigoare 

C087 – Convenţia privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical, 1948 (Nr. 87) 28 mai 1957 În vigoare 

C098 – Convenţia privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă, 
1949 (Nr. 98) 

26 noiembrie 
1958 

În vigoare 

C100 – Convenţia privind egalitatea de remunerare, 1951 (Nr. 100) 28 mai 1957 În vigoare 

C105 - Convenţia privind abolirea muncii forţate, 1957 (Nr. 105) 03 august 1998 În vigoare 

C111 – Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării 
profesiei, 1958 (Nr. 111) 

06 iunie 1973 În vigoare 

C138 – Convenţia asupra vârstei minime, 1973 (Nr. 138) Vârsta minimă specificată: 16 
ani 

19 noiembrie 
1975 

În vigoare 

C182 – Convenţia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor, 1999 (Nr. 182) 13 decembrie 
2000 

În vigoare 

Guvernare (prioritate) 
  

   

Convenţia Data Status 

C081 – Convenția privind inspecţia muncii, 1947 (Nr. 81) 06 iunie 1973 În vigoare 

C122 – Convenția privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964 (Nr. 122) 06 iunie 1973 În vigoare 

C129 – Convenția privind inspecția muncii (agricultură), 1969 (Nr. 129) 28 octombrie 
1975 

În vigoare 

C144 – Convenția privind consultările tripartite (Standardele Internaționale în 

Muncă), 1976 (Nr. 144) 

09 decembrie 
1992 

În vigoare 

Tehnice 
  

   

Convenţia Data Status 

C001 - Convenţia privind durata muncii (industrie), 1919 (Nr. 1) 13 iunie 1921 În vigoare 

C002 - Convenţia privind şomajul, 1919 (Nr. 2) 13 iunie 1921 În vigoare 

C003 - Convenţia privind protecţia maternităţii, 1919 (Nr. 3) 13 iunie 1921 În vigoare 

C004 - Convenţia privind munca pe timp de noapte a femeilor, 1919 (Nr. 4) 13 iunie 1921 Nu este în vigoare 

C005 - Convenţia privind vârsta minimă la angajare în industrie, 1919 (Nr. 5) 13 iunie 1921 Nu este în vigoare 

C006 - Convenţia privind munca pe timp de noapte a copiilor în industrie, 1919 (Nr. 6) 13 iunie 1921 În vigoare 

C007 - Convenţia privind vârsta minimă (domeniul maritime) 1920 (Nr. 7) 08 mai 1922 Nu este în vigoare 

C008 - Convenţia privind indemnizaţia de şomaj ( în caz de naufragiu), 1920 (Nr. 8) 10 noiembrie 
1930 

Nu este în vigoare 

C009 - Convenţia privind plasarea marinarilor, 1920 (Nr. 9) 10 noiembrie 
1930 

Nu este în vigoare 

C010 - Convenţia privind vârsta minimă (agricultură), 1921 (Nr. 10) 10 noiembrie 
1930 

Nu este în vigoare 

C011 - Convenţia privind dreptul la asociere în agricultură, 1921 (Nr. 11) 10 noiembrie 
1930 

În vigoare 

C013 - Convenţia relativă la întrebuinţarea ceruzei în pictură, 1921 (Nr. 13) 04 decembrie 
1925 

În vigoare 
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Convenţia Data Status 

C014 - Convenţia privind repausul săptămânal (industrie), 1921 (Nr. 14) 18 august 1923 În vigoare 

C015 - Convenţia privind vârsta minimă (cărbunari sau fochişti), 1921 (Nr. 15) 18 august 1923 Nu este în vigoare 

C016 - Convenţia privind controlul medical al tinerilor (lucrători maritimi), 1921 (Nr. 16) 18 august 1923 Nu este în vigoare 

C022 - Convenţia privind contractul de angajare al navigatorilor, 1926 (Nr. 22) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 

C024 - Convenţia privind asigurarea de boală (industrie), 1927 (Nr. 24) 28 iunie 1929 În vigoare 

C027 - Convenţia privind indicarea greutăţii (coletele transportate cu vapoarele), 1929 (Nr. 27) 07 decembrie 
1932 

În vigoare 

C059 - Convenţia (revizuită) privind vârsta minimă (industrie), 1937 (Nr. 59) 06 iunie 1973 Nu este în vigoare 

C068 - Convenţie privind alimentarea şi servirea mesei (echipajul navelor), 1946 (Nr. 68) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 

C088 - Convenţia privind serviciul de ocupare, 1948 (Nr. 88) 06 iunie 1973 În vigoare 

C089 - Convenţia (revizuită) privind munca de noapte (femei) care lucrează în industrie, 1948 
(Nr. 89) 

28 mai 1957 În vigoare 

C092 - Convenţia privind cazarea echipajelor (revizuită), 1949 (Nr. 92) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 

C095 - Convenţia privind protecţia salariului, 1949 (Nr. 95) 06 iunie 1973 În vigoare 

C102 - Convenția privind securitatea socială (standarde minime), 1952 (Nr. 102) A acceptat 

Părțile II, III, V, VII și VIII. 

15 octombrie 
2009 

În vigoare 

C108 - Convenţia privind actele de identitate pentru personalul navigant, 1958 (Nr. 108) 20 septembrie 
1976 

În vigoare 

C116 - Convenția de revizuire a articolelor finale, 1961 (Nr. 116) 09 aprilie 1965 În vigoare 

C117 - Convenția privind politica socială (obiective și standarde de bază), 1962 (Nr. 117) 06 iunie 1973 În vigoare 

C127 - Convenția privind greutatea maximă, 1967 (Nr. 127) 28 octombrie 
1975 

În vigoare 

C131 - Convenția privind stabilirea salariului minim, 1970 (Nr. 131) 28 octombrie 
1975 

În vigoare 

C133 - Convenţia privind cazarea echipajelor (dispoziţii complementare), 1970 (Nr. 133) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 

C134 - Convenţia privind prevenirea accidentelor navigatorilor maritim, 1970 (Nr. 134) 28 octombrie 
1975 

Nu este în vigoare 

C135 - Convenţia privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor, 1971 (Nr. 135) 28 octombrie 
1975 

În vigoare 

C136 - Convenţia privind benzenul, 1971 (Nr. 136) 06 noiembrie 
1975 

În vigoare 

C137 - Convenţia privind lucrul pe docuri, 1973 (Nr. 137) 28 octombrie 
1975 

În vigoare 

C147 - Convenţia privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976 (Nr. 147) 

P147 - Protocolul din 1996 la Convenția privind marina comercială (standarde minime) din 

1976, ratificat la 15 mai 2001 (Nu este în vigoare) A ratificat Protocolul din 1996 

15 mai 2001 Nu este în vigoare 

C150 - Convenția privind administrarea muncii, 1978 (Nr. 150) 04 noiembrie 
2008 

În vigoare 

C154 - Convenţia privind promovarea negocierii colective, 1981 (Nr. 154) 15 decembrie 
1992 

În vigoare 

C163 - Convenţia privind bunăstarea navigatorilor, 1987 (Nr. 163) 11 Mar 2002 Nu este în vigoare 

C166 - Convenţia privind repatrierea navigatorilor (revizuită), 1987 (Nr. 166) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 

C168 - Convenţia privind promovarea ocupării şi protecţia şomajului, 1988 (Nr. 168) 15 decembrie 
1992 

În vigoare 

C180 - Convenţia privind durata muncii navigatorilor şi echipajului navelor, 1996 (Nr. 180) 11 octombrie 
2000 

Nu este în vigoare 
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C183 - Convenţia privind protecţia maternităţii, 2000 (Nr. 183) Perioada de concediu de 

maternitate: 126 de zile calendaristice 

23 octombrie 
2002 

În vigoare 

MLC, 2006 - Maritime Labour Convention (Convenția privind munca în domeniul maritim, 2006 
(MLC, 2006) În conformitate cu Standardul A4.5 (2) și (10), Guvernul a specificat 
următoarele ramuri de securitate socială: ajutor de șomaj; ajutor de bătrânețe și ajutor 
familial; 

24 noiembrie 
2015 

În vigoare 
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Convenţia Data Status 

Amendamentele din 2014 la MLC, 2006 18-Jan-2017 În vigoare 

Amendamentele din 2016 la MLC, 2006 08-Jan-2019 În vigoare 

Amendamentele din 2018 la MLC, 2006 26-decembrie-
2020 

În vigoare 

Amendamentele din 2022 la MLC, 2006 23-decembrie-
2024 

Nu este în 
vigoare 
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Anexa 2. 

Dispoziții de prelungire în Europa (2016) 
 

 

Țara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

Austria Legea federală 
privind Constituția 
muncii și libertatea 
de asociere Nr. 
74/2009. 
(Arbeitsverfassungsge 
setz), Sec. 18 

1. Automat 
1. Convenția colectivă 
se aplică automat 
tuturor angajaților 
angajatorilor afiliați 
la organizațiile 
semnatare în ceea ce 
privește ss. 4 și 14 
din Legea privind 
Constituția muncii. 

N/A N/A N/A Apartenența 
obligatorie la 
organizațiile patronale 
înseamnă că toate 
acordurile/contractele 
se aplică automat. 

2. Consiliul 
Federal de 
Arbitraj 
(Bundeseinigungsa 
mt). 

2. Sindicat sau 
organizație patronală 
reprezentativă. 

(a) Convenția colectivă 
trebuie să fi fost încheiată 
de sindicate și organizații 
patronale care: 

i. i. sunt membri ai 
Camerei de Economie în 
conformitate cu 
Secțiunea 4 din lege. 
ii. fac parte din 
domeniul 
economic/sectorial 
relevant; 
iii. angajează un număr de 
lucrători în cadrul 
sectorului care sunt de 
„importanță decisive”. 
(maßgebende Bedeutung) 

N/A N/A În vigoare 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    (b) contractul colectiv de 
muncă este considerat de 
mare importanță; 
(c) non-părțile trebuie să 
aibă forme de angajare 
substanțial similare; 
(d) prelungirea nu 
trebuie să prejudicieze 
non-părțile. 

   

Belgia Legea din 5 
decembrie 1968 
privind convențiile 
colective și comisiile 
mixte, art. 28- 
34 

Ministrul Muncii, 
prin decret regal 

(a) Cerere din 
partea membrilor 
comitetului paritar 
sectorial. 
(b) Consiliul 
Național al Muncii 
poate iniția o 
prelungire în 
absența unui 
comitet paritar 
sectorial dintr-un 
sector. 

Reprezentativitatea 
părților implicate în 
negocieri în sector. 
Părțile trebuie să fie 
membre ale comitetului 
paritar sectorial. 

(a) Textul acordului 
trebuie să fie publicat în 
Moniteur Belge, anexat 
la decretul regal. 

(b) Contractul colectiv 
care urmează să fie 
extins este indivizibil și 
nu poate fi extins 
parțial. 

(c) nu este posibil să se 
includă clauze 
inferioare în contractele 
individuale de muncă. 

N/A Frecvent utilizate 

Bulgaria Codul Muncii 
(astfel cum a fost 
modificat până în 
2014),  Art. 51b 

Ministrul Muncii 
și Politicii Sociale 

Cerere comună a 
organizațiilor 
patronale și 
sindicale 
reprezentative. 

Reprezentativitatea părților 
implicate în negocieri în 
sector. Art. 34 din Codul 
Muncii, modificat în 2012, a 
schimbat cerințele de 
reprezentativitate pentru 
sindicate. Prin urmare, un 
sindicat reprezentativ la 
nivel național trebuie: 
i. să aibă cel puțin 
75.000 de membri 
(anterior 50.000); 

N/A N/A Se utilizează în 
următoarele industrii: 

-alimentare cu 
apă și canalizare; 

-berării; 

-hârtie celulozică; 
și 

-minerit. 
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Ţara  Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    ii. să se organizeze în cel 
puțin 25% din sectoarele 
economiei bulgare 
(anterior 50%), având ca 
membri fie 5% dintre 
angajații din fiecare dintre 
aceste sectoare, fie 50 de 
organizații sindicale locale, 
fiecare cu cel puțin cinci 
membri, în fiecare dintre 
aceste sectoare; 
iii. să aibă organe juridice 
în cel puțin 25 % din 
municipalitățile bulgare și 
din executivul național 
(anterior 50 %). 

   

Croaţia Legea Muncii din 4 
decembrie 2009, Art. 
267 

Ministrul Muncii Cerere din partea 
uneia dintre părțile 
semnatare 

(a) Acordul încheiat de 
sindicatele cele mai 
reprezentative și de 
asociația patronală. 

(b) Prelungirea trebuie 
să fie considerată ca fiind 
de interes public. 

(a) Consultarea cu 
sindicatele 
(neparticipante), 
organizațiile patronale 
și reprezentanții 
angajatorilor afectați de 
prelungire. 
(b) Consultarea cu 
comisia tripartită a 
Consiliului Economic și 
Social pentru a stabili 
dacă prelungirea ar fi în 
interes public.. 

N/A Se utilizează în 
următoarele industrii: 
-distribuție cu 
amănuntul și cu 
ridicata; 
-catering; 
-construcții; 
-agenții de voiaj; și 
-industria 
lemnului și a 
hârtiei în 
sectorul privat. 

 

Utilizat în sectoarele de 
îngrijirea sănătății 
și educație pentru 
sectorul public. 
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Ţara  Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

Republica 
Cehă 

Legea privind 
negocierile colective 
Nr. 2/1991, ss. 7 & 7a 

Ministrul Muncii  și 
Afacerilor Sociale 

Cerere comună a 
părților semnatare 

Reprezentativitatea 
părților semnatare în 
cadrul sectorului relevant. 

(a) O propunere scrisă 
de prelungire din 
partea părților 
semnatare trebuie să 
conțină: 
i. listele angajatorilor și 
angajaților care au 
obligații în temeiul 
convenției colective de 
nivel superior; listele 
angajatorilor care sunt 
membri ai altor 
organizații patronale 
din același sector; și 
numărul total de 
angajați și numărul 
total al angajaților 
acestora. 
ii. desemnarea propusă 
a sectorului care 
urmează să fie obligat 
legal prin prelungirea 
unui contract colectiv de 
grad superior; 
iii. numărul total de 
salariați care sunt 
membri ai sindicatelor 
care au propus 
prelungirea; o listă a 
angajatorilor în cadrul 
cărora activează aceste 
sindicate; și numărul 
total de salariați care sunt 
membri ai altor sindicate 
din sectorul respectiv 

Scutire automată 
 

În urma unei 
modificări aduse Legii 
în 2005, Sec; 
Secțiunea 7(a) 
prevede că un 
contract colectiv 
extins nu va fi 
obligatoriu pentru 
angajatori: 
i. care se află în 
faliment la data 
prelungirii; 
ii. care au mai mult de 
50% din lucrători cu 
handicap; 
iii. care angajează mai 
puțin de 20 de 
lucrători; 
iv. care sunt deja 
obligați de un alt 
contract colectiv de 
nivel superior. 

Frecvent utilizate 
în sectoare 
limitate, inclusiv: 

-construcția; 

-textil și piele; 

-transport și sticlă; și 
-porțelan. 
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Ţara 

 
 
 
 
 
 

 
Danemarca 

Legislația 
relevantă 

 

 

Autoritatea 
care acordă 
prelungirea 

 

 

Partea 
inițiatoare 

 

 

Criterii pentru 
prelungire 

 

 

Cerințe 
suplimentare 

 
i. numărul total de 
salariați care sunt 
membri ai sindicatelor 
care au propus 
prelungirea; o listă a 
angajatorilor în cadrul 
cărora activează aceste 
sindicate; și numărul 
total de salariați care 
sunt membri ai altor 
sindicate din sectorul 
respectiv. 
(a) Ministerul va 
publica propunerea ce 
extindere a contractului 
colectiv în Monitorul 
Oficial. 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

În Danemarca nu există nicio reglementare legislativă privind prelungirea contractelor colective de muncă. Cu toate acestea, termenii și condițiile de angajare stabilite prin convenții colective sectoriale sunt 
frecvent aplicate persoanelor care nu sunt părți în următoarele moduri: 

(a) angajatorii și angajații care nu sunt părți sunt adesea de acord ca prevederile normative ale unui anumit contract colectiv să guverneze relația de muncă sau ca angajatorul să aplice prevederile contractului. În 
plus, clauzele convențiilor colective sectoriale sunt deseori considerate drept criteriul în raport cu care ar trebui să se măsoare caracterul echitabil al dispozițiilor din contractele individuale de muncă. 

(b) Ca răspuns la preocupările legate de "dumpingul social", sindicatele încheie adesea acorduri de aderare cu angajatorii externi. În plus, lucrătorii străini sunt adesea angajați, cu condiția ca aceștia să fie tratați în 
conformitate cu prevederile unei convenții colective sectoriale considerate ca fiind cea mai frecvent utilizată în meseria respectivă, chiar dacă nu sunt membri ai sindicatului și chiar dacă angajatorul nu este 
acoperit de această convenție. 

 

Estonia Legea privind contractele 
colective de muncă din 14 
aprilie 1993, 
Sec. 4(4) 

Ministrul Muncii Acordul părților 
semnatare. 

Convenția colectivă trebuie să fi 
fost încheiată de părțile 
reprezentative ale unei asociații 
sau federații de angajatori și ale 
unui sindicat sau ale unei federații 
de salariați, sau ale federației 
centrale a angajatorilor și ale 
federației centrale a salariaților. 

(a) Prelungirea poate fi acordată 
numai pentru clauzele 
privind salariile minime, 
timpul de lucru și condițiile 
de odihnă. 

(b) Domeniul de aplicare al 
prelungirii stabilit prin 
contractul colectiv de 
muncă. 

(c) Publicată de către ministrul 
afacerilor sociale în publicația 
oficială Ametlikud 
Teadaanded. 

N/A Utilizare limitată din 
cauza prevalenței 
negocierii colective la 
nivel de companie. 

 
 

9 contracte au fost 
prelungite din 2002 în 
industrii precum 
transporturile și asistența 
medicală. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

Finlanda 1. Confirmarea Legii 
privind aplicabilitatea 
generală a 
contractelor colective 
de muncă (Legea 
CGACA) (56/2001); 
Legea privind 
contractele de muncă 
din 2001 (55/2001), 
art. 7-8 Legea privind 
contractele colective 
de muncă 
(436/1946). 

1. Comisia de 
confirmare (o 
comisie de stat 
independentă). 

1. Proces inițiat 
automat la 
înregistrarea 
acordului. 

Un acord colectiv sectorial 
național va fi confirmat ca 
fiind de aplicare generală 
dacă este semnat de părțile 
reprezentative din sector. 
Pentru a fi reprezentativ: 

(a) Acordul trebuie să 
acopere 50% din forța de 
muncă din sector. 

(b) Dacă este mai mic de 
50%, se poate face 
referire la: 
i. natura consacrată a 
practicilor de negociere 
stabilite prin acord în 
sectorul respectiv; 
ii. rata globală ridicată de 
organizare de ambele părți; 
și 
iii. aplicarea generală ar 
proteja condițiile minime 
de muncă. 

Comisia de 
confirmare poate 
consulta experți și 
alte autorități. 

(a) Scutire 
automată 

 
Un angajator care nu 
este parte și care este 
deja obligat de un alt 
contract colectiv 
încheiat cu un sindicat 
la nivel național este 
exceptat de la efectele 
obligatorii ale unui 
ordin de aplicabilitate 
generală emis de 
Comitetul de 
Confirmare. 

 
(b) Recursul în 
fața instanțelor 
judecătorești 

 
Organizațiile de 
angajatori și de 
salariați afectate de 
prelungire pot 
contesta decizia 
Comisiei de 
Confirmare printr-o 
cerere scrisă adresată 
Tribunalului Muncii în 
termen de 30 de zile 
de la emiterea 
ordinului de 
prelungire. 

Frecvent utilizate 

 
 

Contractele colective 
prelungite se 
regăsesc în aproape 
toate sectoarele 
economice. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

 
2. Legea privind 
lucrătorii detașați 
din 2012 
(1146/1999), Sec. 
2(5) 

2. Prelungirea este 
acordată ex lege. 

2. Automat 2. Convenția colectivă 
națională trebuie 
considerată 
reprezentativă într-un 
sector. 

2.(a) Prelungirea 
convențiilor colective de 
aplicare generală în 
temeiul Legii privind 
contractele de muncă 
poate fi acordată numai 
în ceea ce privește 
clauzele referitoare la: 
i. salariile minime 
ii. concediul de 

odihnă anual; 
iii. orele de lucru și 
iv. siguranța la locul de 

muncă. 

N/A Frecvent utilizate 
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Franţa Code du Travail, Art. 
L2261.15-L2261.31 

Ministrul Muncii (a) solicitată de 
una sau de 
ambele părți la 
contract 

(b) Ministrul 
Muncii. 

(a) Reprezentativitatea 
părților implicate în 
negocieri în sectorul de 
activitate. 

 
 

Sindicatele reprezentative 
trebuie să fi primit cel 
puțin 30% din voturile 
exprimate la alegerile de la 
locul de muncă și nu 
trebuie să se opună unei 
majorități de sindicate. 

 
 

(b) Considerentele de 
interes public au fost 
utilizate în mod istoric 
pentru a garanta că 
prelungirea permite 
paritatea între grupurile de 
lucrători și contribuie la 
prevenirea concurenței 
neloiale în ceea ce privește 
salariile. 

(a) Consultarea Comisiei 
naționale de negociere 
colectivă. 

(b) Pentru a fi prelungit, 
contractul trebuie să 
cuprindă prevederile 
enumerate la art. L2261-
22. 
(c) În temeiul art. L2261-
5, ministrul trebuie să 
publice propunerea de 
prelungire în Journal 
Officiel (Jurnalul Oficial) 
al Republicii Franceze, 
informând publicul cu 
privire la: 
i. posibilitatea de 
prelungire a unui 
contract; 
ii. locul în care contractul 
colectiv de muncă poate 
fi citit sau analizat; și 
domeniul de aplicare al 
prelungirii. 
iii. Anunțul trebuie să 
invite toate persoanele 
interesate să își prezinte 
opiniile în termen de 15 
zile. 

Scutirea negociată 
 

Scutirea este posibilă 
în temeiul art. 5125-1 
din Codul muncii, 
care permite 
companiilor care se 
confruntă cu 
dificultăți economice 
grave să fie exceptate 
de la convențiile 
colective 
sectoriale/teritoriale, 
cerând lucrătorilor 
lor să accepte o 
reducere a timpului 
de lucru, a organizării 
muncii și/sau a 
salariului în schimbul 
stabilității locurilor 
de muncă prin 
intermediul 
interzicerea 
concedierii/r
etragerii din 
motive 
economice. 

Frecvent utilizate 
în majoritatea 
sectoarelor 
economice. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     (d) Sub rezerva 
consultării Comisiei 
Naționale pentru 
Negocieri Colective, 
ministrul are puterea 
discreționară de a 
exclude clauzele care ar 
fi considerate contrare 
legii sau clauzele care nu 
răspund situației 
ramurii sau ramurilor 
din domeniul de aplicare 
a extinderii. 

Acest aspect este supus 
următoarelor condiții: 

(a) Acordul: 
i. nu poate modifica 
anumiți termeni și 
condiții de angajare 
stabilite de legislația 
muncii; 
ii. nu poate coborî 
sub 20 % din salariul 
minim legal francez; 
și 
iii. managerii și 
personalul de 
conducere trebuie să 
facă, de asemenea, 
sacrificii proporționale 
în ceea ce privește 
termenii și condițiile lor 
de angajare.  
(b) Contractul nu poate 
avea decât o durată 
maximă de 2 ani. 
(c) Contractul trebuie să 
fie semnat de unul sau 
mai multe dintre 
sindicatele reprezentative 
care au obținut cel puțin 
50% din voturile din 
cadrul întreprinderii în 
cadrul „alegerilor sociale” 
anterioare de la locul de 
muncă 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

        

Germania 1. Legea privind 
contractele colective 
de muncă din 25 
august 1969 (TVG), s. 
5 

1. Ministrul Muncii 
și a Afacerilor 
Sociale, sub 
rezerva aprobării 
Comisiei bipartite 
de negociere 
colectivă, compusă 
din 3 reprezentanți 
din partea fiecărei 
organizații 
patronale și 
sindicate de vârf. 

1. Una sau ambele 
părți semnatare. 

1. Aplicarea generală 
trebuie să fie considerată 
ca fiind în "interes public". 
Considerentele care 
trebuie luate în 
considerare sunt 
următoarele: 

i. acordul este de 
"importanță 
semnificativă". Acest 
aspect ia în considerare 
domeniul de aplicare al 
contractului. 

ii. prelungirea este 
necesară pentru a preveni 
o dezvoltare sau practici 
economice nedorite. 

1.(a) Prelungirea 
trebuie să fie aprobată 
de către Comisia de 
negociere colectivă 
(Tarifausschuss). 
Această comisie este 
compusă din câte 3 
reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale 
și patronale la nivel de 
vârf. 

(b) Angajatorii și 
angajații care ar putea fi 
afectați de decizie au 
dreptul de a răspunde 
în scris și de a participa 
la o audiere publică.. 

N/A Se utilizează în 
următoarele industrii: 
-textile și 
îmbrăcăminte; 
-construcții și meserii 
conexe; 
-coafură; 
-piatră și meserii 
conexe; 
-servicii de securitate; 
-metal; 
-electronică; și 
-alimente și 
produse de 
panificație. 

 
 

Nu sunt frecvent 
utilizate, datorită 
dreptului de veto al 
asociațiilor patronale 
de vârf în cadrul 
Comitetul de 
negociere colectivă. 

2. Legea privind 
detașarea 
lucrătorilor din 2009 
(Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz) 

2. Ministrul 
Muncii și a 
Afacerilor Sociale. 

2. Cerere comună 
a părților 
semnatare care 
sunt 
reprezentative în 
sector. 

2. (a) Contractul trebuie 
să fi fost semnat de cele 
mai reprezentative 
organizații dintr-un sector. 
(b) Prelungirea trebuie să fie 

2. (a) Prelungirea se 
limitează la 
următoarele aspecte: 
i.- Salariul minim; 

N/A Frecvent utilizate în 
următoarele 
sectoare: 
-construcții și 
industrii conexe; 
-curățenie comercială; 



▶ Memorandum privind observațiile tehnice la propunerea de adoptare a proiectului de lege privind dialogul social din România (Plx 715/2018) 

56 

 

 

 

 

Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    în interesul public și al 
lucrătorilor detașați - în 
special pentru a contracara 
practicile concurențiale 
neloiale de reducere a 
costurilor forței de muncă.. 

-calificările lucrătorilor; 

-ratele orelor suplimentare; 
ii. –Perioadele de odihnă; 

-concediu; 

-plata concediului de odihnă 
sau o indemnizație de 
vacanță suplimentară; 
iii. colectarea 
contribuțiilor și acordarea de 
prestații în legătură cu 
drepturile de concediu; 

iv. perioadele maxime de 
lucru și perioadele 
minime de odihnă, 

v. siguranța, sănătatea și 
igiena la locul de muncă; 

vi. condițiile de muncă și de 
angajare a femeilor 
însărcinate, a 
proaspetelor mame, a 
copiilor și a tinerilor; 

vii. egalitatea de tratament 
între bărbați și femei și alte 
dispoziții privind 
nediscriminarea. 

(b) (Sectorul construcțiilor) 
Părțile interesate pot 
prezenta avizul ministrului 
în termen de 3 săptămâni 
de la publicarea proiectului 
de ordonanță. 

 
-servicii poștale; 

-servicii de securitate; 

-minerit și alte lucrări 
în minele de cărbune; 

-servicii de spălătorie; 

-servicii de îngrijire a 
clienților; 

-managementul 
deșeurilor; 

-servicii de formare 
profesională; 

-sacrificarea 
animalelor și 
prelucrarea 
cărnii. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     (c) (Sectorul curățeniei 
comerciale) Părțile care 
nu sunt afectate de 
prelungirea acordului 
trebuie să aibă 
posibilitatea de a 
prezenta o opinie scrisă 
ministrului în termen de 
3 săptămâni de la data 
publicării proiectului de 
ordonanță. 

  

Ungaria 
Legea LXXIV din 
2009 Comitete de 
dialog la nivel 
sectorial și anumite 
aspecte ale dialogului 
social la nivel 
intermediar, Sec. 17 

(a) Ministrul 
afacerilor sociale 
și al muncii 
(b) Obligatoriu în 
mod automat în 
cazul în care 
contractul colectiv 
de muncă este 
încheiat în cadrul 
unui comitet de 
dialog social 
sectorial (CDS) și 
înregistrat la 
Ministerul Muncii 

(a) Cerere comună 
a părților 
semnatare. 

(b) Cerere din 
partea 
partenerilor 
sociali în cadrul 
Comitetului de 
dialog social 

Părțile semnatare trebuie să 
fie reprezentative în acest 
sector. 

(a) Ministrul trebuie 
să se consulte cu 
sindicatele și 
organizațiile 
patronale 
reprezentative la 
nivel național. 
(b) Decizia 
ministrului publicată 
în Monitorul Oficial. 

Recursul în instanță 

 
În temeiul Art. 18, 
orice sindicat, 
organizație patronală 
sau angajator care își 
desfășoară activitatea 
în sectorul afectat de 
un contract colectiv 
de muncă prelungit 
poate introduce o cale 
de atac la Tribunalul 
Muncii pentru a se 
opune deciziei 
ministrului. 

Rar utilizate. 
 
Acordurile au fost 
prelungite în 
următoarele 
sectoare: 
-agricultura; 
- catering; 
- energie electrică; 
- hotel; 
- panificație; și 
-sectorul construcțiilor. 

 
Utilizat ultima dată în 
industria 
construcțiilor în 
2006. 

Irlanda Legea privind 
relațiile industriale, 
1990 (IRA), Art. 27 

Tribunalul Muncii Unul sau mai multe 
sindicate sau 

organizația 

(organizațiile) patronală 

(patronale) care sunt 

părți semnatare. 

Secțiunea 8 din Legea de 
modificare a IR din 2015 
prevede că Tribunalul 
Muncii trebuie să fie 
convins că: 

Tribunalul Muncii are 
în vedere următoarele: 
i. oportunitatea 
menținerii 

Recurs în instanță 
 

Un angajator 
nesemnatar care este 
obligat 

Nu sunt disponibile în 
prezent informații 
privind utilizarea. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

 Legea privind 
relațiile industriale 
(Amendament), 
octombrie 2015) 

  (a) părțile semnatare sunt 
cele mai reprezentative din 
industrie; 
(b) toate părțile semnatare 
sunt de acord cu 
înregistrarea; 
(c) este o practică normală 
și dezirabilă sau că este 
oportun să existe un 
contract separat pentru 
categoria de lucrători care 
urmează să fie obligată prin 
contractul înregistrat. 
(d) înregistrarea 
acordului este de 
natură să promoveze- 
i. relații armonioase 
între lucrătorii în 
cauză și angajatorul 
lor și 

ii. evitarea 
tulburărilor 
industriale. 

acordurilor stabilite 
pentru negocierea 
colectivă; 
ii. beneficiile consultării 
între reprezentanții 
lucrătorilor și cei ai 
angajatorilor la nivel de 
companie și la nivel 
sectorial; 
iii. experiența în materie 
de înregistrare și 
modificare a contractelor 
de muncă în sectorul în 
cauză; 
iv. impactul potențial al 
înregistrării unui 
contract de muncă 
asupra nivelului de 
ocupare a forței de 
muncă în sectorul în 
cauză; 
v. oportunitatea de a 
conveni și de a 
menține niveluri de 
remunerare 
echitabile și durabile 
în sectorul în cauză; 
vi. oportunitatea de a 
menține 
competitivitatea în 
sectorul în cauză; 
vii. nivelurile de 
ocupare a forței de 
muncă și de șomaj în 
sectorul în cauză; 
viii. termenii 

printr-un contract de 
muncă înregistrat poate 
solicita modificarea 
contractului dacă poate 
dovedi că a avut loc o 
schimbare negativă 
substanțială în 
circumstanțele 
economice ale 
sectorului la care se 
referă. 
Instanța poate excepta 
un angajator de la 
clauzele salariale din 
contractul de muncă 
înregistrat pentru un 
lucrător sau un număr 
de lucrători, în cazul în 
care se asigură că 
lucrătorii și/sau 
sindicatul afectat de 
această cerere sunt de 
acord cu aceasta, iar 
compania angajatorului 
se confruntă cu 
dificultăți economice 
grave. 

 
Instanța poate acorda o 
scutire în cazul în care 
angajatorul nu este în 
măsură să păstreze 
condițiile contractului 
înregistrat; 

Prevederile 
legislative ale Legii 
privind IR referitoare 
la prelungire au fost 
suspendate în cauza 
McGowan & alții v. 
Tribunalul Muncii, 
Irlanda & altii [2013] 
IESC 21). 
 
Cu toate acestea, 
Legea privind relațiile 
industriale a fost 
modificată la 1 
octombrie 2015, cu 
criterii mai clare 
privind competențele 
instanțelor de a 
înregistra un contract. 
Prin urmare, 
instanțele de muncă 
și-au recăpătat 
competențele pentru 
reluarea acestei 
funcții. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     oricărui contract 
naţional relevant 
privind remunerația și 
condițiile de muncă în 
vigoare la momentul 
respectiv; 
ix. nivelul general al 
salariilor în sectoare 
comparabile; 

angajatorul a informat 
lucrătorii cu privire la 
dificultățile financiare 
ale companiei și a 
încercat să rezolve 
această problemă; și 
dacă se continuă 
respectarea 
contractului s-ar 
ajunge la concedierea 
unui număr 
semnificativ de 
lucrători, iar 
durabilitatea 
companiei ar fi afectată 
în mod negativ. 

 

Italia Clauzele salariale din convențiile colective sectoriale naționale se aplică persoanelor care nu sunt părți prin intermediul jurisprudenței instanțelor italiene care interpretează în 
mod extensiv art. 36 din Constituție. Art. 36 garantează tuturor lucrătorilor dreptul la un salariu proporțional cu cantitatea și calitatea muncii și, în orice caz, suficient pentru a 
garanta o viață liberă și demnă. Instanțele utilizează salariile stabilite în contractele colective sectoriale ca măsură pentru salariul care ar da efect drepturilor acordate de art. 36 
pentru lucrătorii care sunt excluși din domeniul de aplicare a unui contract colectiv din cauza neafilierii la oricare dintre semnări 

Letonia Legea muncii din 
2001 (astfel cum a 
fost modificată 
până în 2015), Sec. 
18(4) 

Ministrul Muncii Ministrul Muncii 
după consultarea 
cu părțile 
semnatare 

Reprezentativitatea 
părților semnatare: 

i. Organizația patronală 
trebuie să angajeze mai 
mult de 50% dintre 
angajații dintr-un sector 
(a scăzut de la 60%). 
ii. În mod alternativ, cifra de 
afaceri a bunurilor sau 
valoarea serviciilor acestora 
trebuie să fie mai mare de 

(a) publicarea în 
Monitorul Oficial al 
Guvernului Letoniei, 
cu excepția cazului în 
care contractul 
prevede un alt 
moment pentru 
intrarea în vigoare. 
(b) Contractul 
general se publică 
în ziarul Latvijas 
Vēstnesis. 

N/A Nu se utilizează, 
deoarece negocierile 
colective au loc 
predominant la 
nivelul locului de 
muncă. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    60% din cifra de afaceri a 
bunurilor sau valoarea 
serviciilor unui sector. 

   

Lituania Codul Muncii, Art. 52 Ministrul 
Securității 
Sociale și al 
Muncii 

Unul sau mai 
multe sindicate 
sau organizații 
patronale. 

(a) Reprezentativitatea 
părților 
(b) Contractul este 
important pentru sector 
sau pentru grupurile 
profesionale din sector. 

N/A N/A Nu se utilizează 

Luxemburg Codul Muncii, Art. 
L. 164-8. 

Ministrul Muncii, 
prin decret regal 
(regulament 
Marele Ducat). 

Una sau ambele 
părți semnatare 

Reprezentativitatea părților 

i. În temeiul art. L. 161.3 la 

161.5, pentru a fi 
reprezentativ la nivel 
național, un sindicat trebuie 
să fie activ în majoritatea 
sectoarelor economice ale 
țării și să aibă un sprijin de 
cel puțin 20% în alegerile 
pentru organele de 
reprezentare a angajaților. 

ii. Pentru a fi reprezentativ 
într-un sector „deosebit de 
important” al economiei, 
definit ca fiind unul în care 
lucrează cel puțin 10% 
dintre angajații din sectorul 
privat, un sindicat trebuie să 
aibă un sprijin de 50% în 
cadrul organismului 
angajaților care acoperă 
sectorul respectiv (art. 
L.161.6 la 
161.7 din Codul Muncii). 

(a) Declarația de 
aplicabilitate generală 
se autorizează prin 
regulament al Marelui 
Ducat, după ce ambele 
grupuri de evaluatori 
(angajatori și 
reprezentanți ai 
angajaților) din comisia 
paritară au formulat o 
propunere comună, în 
care își exprimă avizul. 
(b) Evaluatorii Comisiei 
paritare pot solicita să 
se consulte cu 
președintele Oficiului 
Național de Conciliere. 
(c) În cazul în care 
președintele Oficiului 
Național de Conciliere, 
împreună cu evaluatorii, 
consideră  
că respectivul contract 
colectiv aflat în fața 

N/A Frecvent 
utilizate în 
următoarele 
industrii: 
-placare/mozaicare; 
-electrice; 
-spital; 
-marinăria; 
-salubritate; 
-curățenie 
comercială; 
-farmaceutice; 
-echipamente 
agricole; 
-lucrări de agenție; 
-sectorul social; 
-servicii de aviație; 
-servicii de 
exploatare 
cinematografică; 
-acoperișuri; 
-transport 
și logistică. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     Oficiului Național de 
Conciliere conține 
prevederi care diferă de 
prevederile legale, 
aceștia pot analiza 
legalitatea contractului 
colectiv în lumina 
principiului 
favorabilității. 
(d) Contractul colectiv 
extins trebuie să fie 
publicat și promulgat în 
conformitate cu 
dispozițiile art. L. 162.5. 

  

Olanda Legea privind 
prelungirea 
contractelor colective 
de muncă din mai 
1937 

Ministrul 
Afacerilor Sociale 
și al Ocupării 
Forței de Muncă 

Una sau mai multe 
dintre părțile 
semnatare ale 
contractului 
colectiv de muncă. 

(a) Convenția colectivă 
trebuie să acopere o 
"majoritate importantă" a 
angajaților din sector. 
Acest prag este 
interpretat ca fiind 
cuprins între 55-60%. 
(b) Cu toate acestea, un 
contract care acoperă mai 
puțin de 55% din angajații 
relevanți poate fi extins în 
mod excepțional, dacă 
ministrul consideră că este 
în interesul public să facă 
acest lucru. 

(a) Numai următoarele 
prevederi din contractele 
colective de muncă pot fi 
extinse la lucrătorii 
detașați: 
i. orele de lucru și 
perioadele de odihnă; 
ii. numărul minim de zile 
de lucru; 
iii. salariul minim, inclusiv 
orele suplimentare; 
iv. condițiile de angajare a 
lucrătorilor; 
v. sănătatea, securitatea și 
igiena la locul de muncă; 
vi. măsuri de protecție 
pentru condițiile de 
angajare și de muncă ale 
copiilor, tinerilor și 
lucrătoarelor însărcinate 
sau ale celor care au născut 
recent; 

Scutire condiţionată 
 
(a) Ministrul poate 

excepta orice grup de 
angajatori sau de 
angajați de la efectul 
obligatoriu al unui 
acord extins în temeiul 
art. 2(1) din lege. Acest 
demers trebuie 
efectuat în termen de 3 
săptămâni de la 
publicarea ordinului de 
prelungire propus. 
(b) Angajatorii pot 
solicita, de asemenea, 
o scutire în cazurile în 
care există un „motiv 
imperios” 
(zwaarwichtige 

Frecvent utilizate 
 

În toate marile 
sectoare industriale 
acoperite de convenții 
colective sectoriale, 
sindicatele și 
organizațiile 
patronale obișnuiesc 
să solicite împreună 
ministrului, imediat 
după încheierea 
contractului colectiv 
de sector, să dea 
ordinul de prelungire. 
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Ţara Legislația 
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Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     vii. vii. tratamentul egal al 
bărbaților și al femeilor; 
și 
viii. alte prevederi privind 
nediscriminarea 
(b) Ministrul poate 
acționa cu privire la 
cererea de aplicabilitate 
generală a unui contract 
colectiv de muncă în 
consultare cu Fundația 
Națională a Muncii.. 
(c) Ministrul poate 
notifica părțile la 
contractul colectiv de 
muncă și le poate oferi 
acestora posibilitatea 
de a își exprima în scris 
sau oral rezervele față 
de prelungire. 
(d) Decizia ministrului 
trebuie să fie publicată 
în Monitorul Oficial 
(Staatscourant). 

redden). Această 
cerință poate fi 
îndeplinită în cazul în 
care angajatorul este 
deja obligat să 
respecte o convenție 
colectivă valabilă 
încheiată la nivel de 
întreprindere sau de 
subdiviziune; și/sau 
ar fi considerat 
nerezonabil să se 
aplice convenția 
extinsă angajatorului 
respectiv. 

 

Norvegia Legea generală de 
aplicare nr. 58 din 
1993 

Consiliul 
norvegian 
pentru tarife 

(a) una sau mai 
multe dintre 
părțile semnatare. 

(b) Consiliul 
pentru tarife, 
în 
circumstanțe 
speciale. 

(a) Organizația patronală 
trebuie să aibă cel puțin 100 
de membri care angajează cel 
puțin 10 000 de salariați; sau 
sindicatul trebuie să aibă cel 
puțin 10 000 de membri. 
(b) Consiliul tarifar poate, 
din proprie inițiativă, 

(a) Un contract colectiv 
poate fi transformat 
într-unul general 
aplicabil numai pentru 
dispozițiile care 
reglementează salariile 
minime și condițiile de 
muncă. 
(b) În cazuri speciale 
(stabilite de către 

N/A Utilizare din ce în ce 
mai frecventă în 
următoarele 
industrii: industria 
petrolieră și 
petrolieră; 
construcții 
maritime; 
prelucrarea peștelui; 

construcţii; 
electricieni; 
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Ţara Legislația 
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Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    să ia o decizie de aplicare 
generală a unui contract 
atunci când o astfel de 
reglementare este necesară 
în interes public. 
(c) Din considerente de 
interes public, se analizează 
dacă industria în cauză are 
un număr substanțial de 
lucrători străini care sunt 
angajați în condiții inferioare 
omologilor lor norvegieni. 

Consiliul tarifar), 
Consiliul tarifar poate 
stipula alte salarii și 
condiții de muncă care 
depășesc prevederile 
unei convenții colective 
care este declarată de 
aplicare generală. 

 curățenie și 
colectare a 
deșeurilor; 
agricultură și 
grădinărit. 

Polonia Codul Muncii, 
Art. 241(18) 

Ministrul Muncii 
şi Politicilor 
sociale 

Cerere comună 
a asociației 
patronale și a 
sindicatelor din 
mai multe 
companii. 

(a) Contractul trebuie să fie 
un contract colectiv 
multipatronal (semnat de 
organizațiile patronale 
reprezentative și fie unul sau 
mai multe sindicate 
multicompanie; fie un 
sindicat multicompanie care 
este membru al federației sau 
confederației sindicatelor; fie 
federația sau confederația 
sindicatelor). 
(b) Prelungirea trebuie 
să fie considerată de 
către Ministrul Muncii ca 
fiind necesară pentru 
interese sociale 
importante. 

(a) În temeiul art. 
241(18)(§ 1.), Ministrul 
trebuie să consulte 
angajatorul (organizația) 
și sindicatul (sindicatele) 
care urmează să fie 
obligat(e) să se supună 
prelungirii. 

(b) O cerere de prelungire a 
aplicării contractului cu 
mai multe companii 
trebuie să indice numele 
și sediul social al 
angajatorului, precum și 
justificarea necesității de 
a prelungi aplicarea unui 
contract cu mai multe 
întreprinderi și trebuie să 
includă informațiile și 
documentele necesare 
pentru a confirma că sunt 
îndeplinite cerințele. 

N/A Nu se utilizează, 
deoarece în Polonia se 
încheie rareori 
contracte colective cu 
mai mulți angajatori. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

     (c) Acordul 
multicompanie 
poate fi extins la 
non-părți numai 
dacă un 
angajator nu 
este acoperit de 
un alt acord 
multicompanie. 

  

Portugalia Codul Muncii, 
(astfel cum a fost 
modificat până în 
2014), 
Articolele 514-516 

Ministrul 
Economiei și 
Ocupării Forței de 
Muncă (Erga 
omnes înainte de 
reformele din 
2012) 

Una sau ambele 
părți semnatare, 
deși, în practică, 
cererile comune 
sunt, de obicei, 
formulate de 
ambele părți. 

(a) Contractul colectiv 
trebuie să fie deja obligatoriu 
pentru majoritatea (50%) 
lucrătorilor care sunt: 
(i) este angajat la o 
companie care este afiliată la 
asociația patronală care a 
semnat contractul și 

(ii) membri ai sindicatului 
care a semnat contractul. 
(Prag introdus prin Rezoluția 
90/2012.) Prin Rezoluția 
43/2014 a fost creată o rută 
ocolitoare pentru a asigura 
includerea IMM-urilor. Prin 
urmare, IMM-urile trebuie să 
angajeze în schimb cel puțin 
30% din lucrătorii din sector. 
(b) Prelungirea unui contract 
colectiv de muncă trebuie să 
fie de interes public. 
(c) Ministrul trebuie 
să ia în considerare 

(a) Ministrul trebuie să 
publice proiectul de ordin 
de prelungire în Buletinul 
Muncii și Ocupării Forței 
de Muncă. 
(b) Orice parte afectată 
de acordarea unui ordin 
de prelungire poate 
prezenta obiecții scrise 
în termen de 15 zile de la 
publicarea propunerii de 
prelungire. 

Scutire  
discreţionară 

 
Direcția Generală 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă și 
Relații de Muncă 
poate scuti orice 
sindicat care se 
opune prelungirii 
unui contract 
colectiv de muncă în 
temeiul... 

Declinarea utilizării 
datorită scăderii 
drastice a 
negocierilor colective 
la nivel sectorial. 

 
Angajatorii au 
pierdut motivația de 
a negocia acorduri 
sectoriale după 
suspendarea 
mecanismelor de 
prelungire în 2011 și 
introducerea 
pragului de 50% în 
2012. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    condițiile sociale și 
economice care justifică 
prelungirea, și anume 
identitatea sau similitudinea 
situației economice și sociale 
a lucrătorilor care nu intră 
sub incidența contractului 
colectiv de muncă și efectele 
absenţei prelungirii asupra 
concurenței neloiale. 

   

România Legea privind 
dialogul social 
(astfel cum a fost 
modificată până în 
2012), 
Art. 143 

Ministrul Muncii Solicitarea 
comună a 
părților 
semnatare 

Reprezentativitatea 
părților semnatare. 

 
Legea privind dialogul social 
a fost modificată în 
octombrie 2012. Pragul de 
reprezentativitate al părților 
semnatare a fost ridicat de la 
33% la peste 50% din 
lucrătorii din companiile din 
cadrul sectorului profesional. 

Aprobarea trebuie să 
fie acordată de 
Consiliul Național 
Tripartit înainte de 
prelungire. 

N/A Declinarea utilizării 
 

Introducerea cerinței 
de 50% pentru 
reprezentativitate în 
reforma din 2012 a 
Legii dialogului social 
a îngreunat 
prelungirea 
contractelor colective. 

Republica 
Slovenia 

Legea privind 
negocierile colective 
Nr. 2/1991 (astfel 
cum a fost 
modificată până în 
2013), Sec. 7 

Ministrul Muncii  
și Afacerilor 
Sociale 

Una sau ambele 
părți la contract. 

(a) angajatorii semnatari 
trebuie să angajeze cel mai 
mare număr de salariați din 
sectorul respectiv, mai mare 
decât cel al unei alte asociații 
patronale care a încheiat un 
alt contract colectiv aplicabil 
sectorului respectiv. 

(b) Un amendament al 
Legii din 2013 a precizat că 
scopul principal al 

(a) Trebuie înființat un 
comitet consultativ 
tripartit pentru a discuta 
o propunere de 
prelungire a unui 
contract și pentru a 
evalua orice obiecții 
ridicate de angajatori.. 
(b) O propunere scrisă de 
prelungire a unui contract 
colectiv de grad superior 
trebuie să fie semnată 
de părțile semnatare 

Scutire automată 
În urma unei 
modificări aduse Legii 
în 2009, articolul 7 
litera (a) prevede că 
un contract colectiv 
extins nu va obliga 
angajatorii: 
i. deja obligaţi de un 
alt contract 
prelungit; 
ii. care sunt în faliment 

Rareori utilizată. 

 
 

Din cauza 
modificărilor 
frecvente ale 
reglementărilor cu 
privire la necesitatea 
de a obține acordul 
angajatorului pentru 
o prelungire, 
prelungirile sunt 
rareori aplicate. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    prelungirii unui contract 
de nivel superior este acela 
de a obține același 
standard al condițiilor de 
muncă și de salarizare; 
precum și condiții de 
concurență echilibrate 
pentru toți angajatorii cu 
activități comerciale și 
condiții economice și 
sociale similare. 

și trebuie să conțină: 
i. titlul contractului 
colectiv de muncă; 
ii. denumirea 
sectorului din care 
face parte contractul 
colectiv de muncă; 
iii. numărul de salariați 
care fac obiectul 
contractului colectiv de 
muncă. 
(c) Propunerea de 
prelungire a 
contractului colectiv 
de muncă va fi publicat 
de către minister în 
Jurnalul Comercial. 

la data 
prelungirii; 
iii. care sunt în 
lichidare la data 
prelungirii; 
iv. care angajează mai 
puțin de 20 de 
lucrători; 
v. ai căror lucrători 
(cel puțin 10%) au 
asigurare de sănătate 
sau de invaliditate;  
vi. care au fost afectate 
de un incident 
extraordinar; și 
vii. care sunt în 
activitate de mai puțin 
de 24 de luni la data de 
prelungire. 

 

Slovenia Legea din 4 aprilie 
2006 privind 
contractele colective 
de muncă, Art. 12 

Ministrul Muncii Unul sau ambele 
părți semnatare  

Părțile semnatare trebuie 
să fie reprezentative în 
acest sector. 

 
Angajatorii semnatari 
trebuie să angajeze mai 
mult de 50% din totalul 
angajaților din activitatea 
economică.. 

În cazul în care Ministrul 
Muncii decide să acorde 
un ordin de prelungire, 
acesta este obligat să 
prelungească contractul 
colectiv de muncă în 
modul și în forma 
propusă de partenerii 
sociali. Partenerii sociali 
au dreptul de a solicita 
prelungirea unui întreg 
contract colectiv de 
muncă sau a unor părți 
ale acestuia. 

N/A Se utilizează în 
următoarele industrii: 
-comerț; 
-fundare; 
-electrice; 
-metale; 
-textile; 
-îmbrăcăminte și piele; 
-transport rutier; 
-produse 
chimice și 
materiale 
plastice. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

Spania Statutul lucrătorilor, 
Art. 92 Decretul regal 
nr. 718/2005 de 
aprobare a procedurii 
de extindere a 
contractelor colective 
de muncă. (astfel cum 
a fost modificată până 
în 2011) 

1. Ministrul 
Muncii și a 
Afacerilor Sociale 

1. Automat dacă este 
semnat de majoritatea 
părților 
reprezentative. 

1.(a) Părțile semnatare 
trebuie să fie 
reprezentative. 
Reprezentativitatea 
sindicatelor este 
determinată de rezultatele 
alegerilor pentru consiliile 
de companie (în prezent, 
minimum 10% în cadrul 
unui sector). 
Reprezentativitatea 
federației patronale: cel 
puțin 10% din companii 
trebuie să fie membre. 
(b) Prelungirea trebuie 
să fie în interes public. 

O serie de reforme 
legislative au avut o 
influență semnificativă 
asupra prelungirii în 
Spania: 
i. Decretul regal 10/2010: 
îmbunătățirea opțiunilor 
de utilizare a clauzelor de 
rigoare ale companiilor 
care permit o derogare 
temporară de la 
contractele colective 
sectoriale. În cazul în care 
nu se poate ajunge la un 
acord, se poate apela la o 
comisie de arbitraj. 
ii. Decretul regal 7/2011: 
Extinderea posibilităților 
de utilizare a clauzelor de 
deschidere pentru 
abaterile companiilor de 
la convențiile colective 
sectoriale. 
iii. Decretul regal 
3/2012: Introducerea 
unei priorități generale a 
contractelor colective de 
companie față de cele de 
ramură 

Scutire condiţionată 

 
 

Decretul regal 
3/2012 permite 
întreprinderilor să 
renunțe la contractele 
colective sectoriale, 
dacă există justificări 
economice. Dovada 
justificării economice 
există, de exemplu, în 
cazul în care 
compania 
înregistrează o 
scădere a veniturilor 
sau a vânzărilor timp 
de șase luni 
consecutive. 

Declinarea utilizării 

 
 

Seria de modificări 
legislative din 2010, 
care au încurajat 
negocierea la nivel de 
companie, a avut ca 
rezultat declinul 
convențiilor colective 
sectoriale și a 
prelungirii acestora. 
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Ţara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suedia 

Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

2. Ministrul 
Muncii și a 
Afacerilor 
Sociale. 

Partea 
inițiatoare 

 

 
2. La cererea 
organizației 
patronale sau a 
sindicatului. 

Criterii pentru 
prelungire 

 

 
2. Aceasta este o prelungire 
specială acordată de 
Ministerul Muncii la 
cererea unui angajator sau 
a unei asociații sindicale, în 
cazurile în care nu există 
părți de negociere 
adecvate. Ministrul Muncii 
trebuie să țină cont de 
prejudiciile pe care le-ar 
putea cauza dificultatea de 
a semna un contract 
colectiv de muncă datorită 
absenței unor părți 
îndreptățite în domeniul 
respectiv, atunci când o 
astfel de cerere este 
formulată de astfel de 
organizații sindicale. 

Cerințe 
suplimentare 

 
(a) Părțile semnatare ale 
contractului colectiv de 
muncă nu trebuie să fie 
obligate de un alt 
contract. 

(b) Procedura de 
prelungire poate fi 
demarată numai la 
cererea scrisă a 
organizațiilor sindicale 
sau patronale 
corespunzătoare, 
însoțită de 
documentația privind 
înregistrarea 
contractului colectiv de 
muncă. 

(c) Ministrul Muncii și 
Afacerilor Sociale trebuie 
să ia o decizie cu privire la 
o cerere de prelungire a 
unui contract colectiv de 
muncă în termen de 3 luni 
de la primirea cererii. 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

 
Nu există date 
disponibile pentru 
a face estimări 
fiabile. 

 
 

Prelungirile afectează 
în principal noul 
sector al serviciilor și 
activitățile în care nu 
există o reprezentare 
a angajatorilor sau a 
lucrătorilor. 

Nu există nicio reglementare legislativă privind prelungirea contractelor colective de muncă. Cu toate acestea, în practică, angajatorii sunt adesea de acord să aplice în contractele individuale 
termenii și condițiile stabilite în convențiile colective sectoriale relevante. Acest aspect a fost susținut și de jurisprudență. De exemplu, în hotărârea AD 1976 Nr. 65 a Tribunalului Muncii din 
Suedia, instanța a considerat că un angajat avea dreptul la o indemnizație pentru ore suplimentare în conformitate cu un contract colectiv sectorial care era „cel mai apropiat”. 

 

Elveţia  1 Legea federală din 
28 septembrie 1956 
privind declararea 
Aplicării 

1. Autoritățile 
federale sau 
cantonale 

1. Cerere comună a 
ambelor părți la 
contract. 

1.(a) Contractul colectiv 
trebuie să acopere deja: 

1.(a) Orice parte 
interesată poate 
depune în scris o 
obiecție 

Scutire 
condiţionată 

1. Utilizare 
amplificată  
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

 universale a 
convențiilor colective 
de muncă 

  i. cel puțin 50% din toți 
angajatorii; și 
ii. cel puțin 50% din toți 
angajații din domeniul de 
aplicare. 
iii. Sindicatele obligate 
prin contract trebuie să 
organizeze cel puțin 50% din 
angajații din sector, deși 
acest ultim criteriu nu este 
aplicat cu strictețe. Se poate 
renunța la aceste cerințe de 
prag în sectoarele cu 
fluctuații mari ale numărului 
de angajați (cum ar fi 
sectorul hotelier, turistic și al 
serviciilor). 
(b) Declarația de 
aplicabilitate generală 
trebuie să fie considerată 
obligatorie pentru 
angajatorii și lucrătorii în 
cauză, întrucât, în lipsa 
acesteia, sunt de așteptat 
dezavantaje substanțiale. 
(c) aplicabilitatea generală 
trebuie să fie de interes 
public. 

împotriva cererii de 
prelungire a acordului 
formulate de părți. 
Odată depusă o astfel de 
obiecție, trebuie să aibă 
loc o consultare cu 
grupurile sau 
persoanele interesate, 
cu autoritățile cantonale 
și cu părțile la contract. 
(b) Convenția colectivă 
nu trebuie să încalce 
Codul Obligațiilor sau 
orice lege cantonală 
(c) Cererea de declarare a 
aplicării universale 
trebuie să fie publicată, 
alături de dispozițiile 
explicative, în Monitorul 
comercial elvețian în 
limbile oficiale din Elveţia. 
Trebuie prevăzut un 
termen rezonabil de 
opoziție cuprins între 14 
și 30 de zile 
(d) Decizia de a 
conferi aplicabilitate 
generală unui contract 
colectiv de muncă trebuie 
să fie publicată în 

În sectoarele cu un 
nivel mai scăzut de 
organizare a 
angajatorilor, 
companiile de 
dimensiuni foarte 
mici au fost scutite de 
către guvern. 

Considerentele de 
interes public au 
dus la o utilizare 
sporită a ordinelor 
de prelungire în 
aceste industrii: 
 
construcții;  

servicii de vânzare 
cu amănuntul; 
servicii de 
măcelărie; 

agenți de securitate 
privați; 

servicii de 
curățenie; 

servicii hoteliere și 
de restaurant; 

agenții de muncă 
temporară; 

și servicii de 
transport rutier. 
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Ţara Legislația 
relevantă 

Autoritatea care 
acordă 
prelungirea 

Partea inițiatoare Criterii pentru prelungire Cerințe 
suplimentare 

Scutire Utilizarea 
mecanismului 
de prelungire 

    Monitorul Oficial 
Federal și în 
jurnalele oficiale 
cantonale. 

  

2. Codul Obligaţiilor 2. Comisia tripartită 2. Comisia tripartită 2. (a) Convenția colectivă 
trebuie să acopere cel puțin 
50% din toți angajatorii din 
sector. Ca parte a măsurilor 
de promovare a incluziunii, 
contractele colective din 
sectorul IMM-urilor pot fi 
extinse dacă acoperă cel 
puțin 30% din sector. 
(b)Legea federală, astfel cum 
a fost modificată, prevede 
acest tip de prelungire, care 
impune cerințe de prag mai 
mici ca răspuns la 
subcotarea repetitivă și 
abuzivă a salariilor și a 
condițiilor de muncă în 
anumite sectoare. Prin 
urmare, în cazul în care 
Comisia tripartită decide să 
declare o convenție colectivă 
general obligatorie pentru un 
sector, trebuie să existe 
dovezi în acest sens. 

(a) Art. 1A din 1956 
prevede că respectiva 
Comisie tripartită trebuie 
să obțină 
consimțământul părților 
la un contract colectiv 
înainte de a îi conferi 
aplicabilitate generală. 
(b) În acest caz, 
acordurile colective pot 
fi declarate de 
aplicabilitate generală 
numai în ceea ce 
privește o serie de 
aspecte: 
i. salariul minim și 
activitatea 
corespunzătoare; 
ii. inspecții comune 
ale locurilor de muncă; 
iii. sancțiunile 
împotriva angajatorilor și 
lucrătorilor care încalcă 
legea, în special penalități 
și impunerea de costuri 
de control. 

N/A 2. Utilizarea 
amplificată, datorită 
reducerii cerințelor de 
reprezentativitate. 

Art. 360a & 360b 
Legea federală din 28 
septembrie 1956 
privind declararea 
aplicării universale a 
convențiilor colective 
de muncă 

 



 

 

 

Anexa 3 

Criterii statutare de reprezentativitate pentru organizațiile patronale și ale lucrătorilor în vederea 

participării la negocierile colective și/sau la dialogul tripartit - perspectivă comparativă din țările 

europene 
 
 

 

 

 
Naţional Sectorial Teritorial 

Albania Nu există criterii statutare. 

 
Pentru dialogul social tripartit național (Consiliul 

Național al Muncii), organizațiile patronale cele mai 

reprezentative sunt stabilite de Consiliul de Miniștri prin 

decret.. 

 
În cazul dialogului social tripartit regional (consilii 

consultative regionale), reprezentativitatea este 

determinată de: 

(a) numărul de întreprinderi afiliate; 

(b) numărul de lucrători angajați în întreprinderile 
afiliate; 

(c) numărul de organizații de ramură/ 
profesionale/teritoriale; 

(d) bugetul pentru afaceri sociale; 

(e) capacitatea de a se angaja în negocieri de acorduri 
colective și de mediere a Conflictelor colective de 
muncă; și 

(f) apartenența la organizații internaționale. 

‣ Tabelul 1: Criterii statutare de reprezentativitate pentru ca organizațiile patronale să participe la negocierile colective și/sau la 

dialogul tripartit - Perspectivă comparativă din țările ECE 
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Naţional Sectorial Teritorial 

Bosnia și 

Herțegovina 

(Republica 

Srpska) 

 
Reprezentativitatea necesită: 

(a) înregistrarea într-o carte de 
evidență, în conformitate cu legea; și 

(a) (b) apartenența a cel puțin 10 % 

dintre angajatorii dintr-un anumit 

domeniu, zonă sau ramură la nivel 

național, care angajează cel puțin 

10 % din totalul forței de muncă din 

domeniul, zona sau ramura în 

cauză la nivelul entității. 

 

Bosnia și 

Herțegovina 

(Federația 

BiH) 

Reprezentativitatea necesită: 

(a) încadrarea în muncă a cel puțin 20% din 

numărul total de persoane angajate în economia de 

pe teritoriul Federației sau al cantonului; 

(b) înregistrarea în conformitate cu legea; și 

(c) finanțarea preponderent din cotizațiile membrilor și 

din alte surse de autofinanțare. 

  

 

 

  
În cazul în care nicio asociație patronală nu îndeplinește 

pragul de reprezentativitate de 20%, este considerată 

reprezentativă asociația ai cărei membri angajează cel 

mai mare număr de lucrători din economia de pe teritoriul 

Federației sau al cantonului. 
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Naţional Sectorial Teritorial 

Bulgaria Organizația reprezentativă trebuie să dețină: 

(а) 1 500 de angajatori membri care angajează nu mai 

puțin de 50 000 de lucrători sau angajați sau 100 000 de 

lucrători sau angajați cu contracte de muncă încheiate cu 

toți angajatorii membri; 

(b) organizații membre din mai mult de un sfert din 

sectoarele de activitate specificate în Clasificarea 

Activităților Economice, aprobată de Institutul Național de 

Statistică, cu cel puțin 5% din forța de muncă asigurată în 

temeiul contractelor de muncă în fiecare activitate 

economică sau 10 membri în fiecare activitate economică; 

(c) organizații locale în mai mult de o pătrime din 

municipalitățile din Bulgaria și un organism de guvernare 

național; și 

(b) (d) personalitate juridică, dobândită cu cel puțin 3 ani 

înainte de depunerea cererii de recunoaștere a 

reprezentativității. 

Camerele sectoriale/filiale/locale 

ale confederațiilor naționale 

reprezentative se angajează în 

negocieri colective.. 

 

Croaţia Pentru dialogul social tripartit național: 

O organizație patronală reprezentativă la nivel superior 

care participă la dialogul social tripartit național trebuie 

să aibă: 

(a) să fi fost înscrisă în registrul organizațiilor patronale 

de nivel superior cu cel puțin 6 luni înainte de 

depunerea cererii de recunoaștere a calității de 

reprezentant; 

(a) (b) să aibă cel puțin 3.000 de membri sau să aibă 

membri angajatori care angajează cel puțin 100.000 

de salariați; 

Nu există criterii statutare de 

reprezentativitate. 
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Naţional Sectorial Teritorial 

 (c) apartenența la cel puțin 5 organizații patronale care 

desfășoară diverse activități, astfel cum sunt prevăzute în 

Clasificarea Națională a Activităților; 

(d) birouri regionale pentru organizațiile patronale de nivel 

superior sau organizațiile membre în cel puțin 4 județe; 

(e) spații și alte condiții materiale necesare pentru 

desfășurarea activităților lor; și 

(f) angajarea a cel puțin 5 salariați cu normă întreagă 

cu contracte de muncă pe durată nedeterminată. 

 

În scopuri de negociere colectivă: 

Organizațiile patronale reprezentative de nivel superior au 

dreptul de a participa la negocierile colective referitoare la 

forța de muncă angajată de membrii lor. 

  

Franţa Criterii cumulative de reprezentativitate generală: 

(a) Respectul pentru valorile republicane; 

(b) Independența; 

(c) Transparența financiară; 

(d) O vechime de cel puțin doi ani în domeniul profesional și 
geografic care acoperă nivelul de negociere. Această 
vechime se calculează de la data la care au fost depuse 
statutele juridice ; 

(e) Influență, caracterizată în primul rând prin activitate și 
experiență; și 

(f) Audiență stabilită în funcție de nivelurile de negociere, 

în conformitate cu legea 

La nivel național și multisectorial, organizațiile patronale 

trebuie: 

(a) să îndeplinească criteriile cumulative de reprezentativitate 
generală; 

La nivel sectorial, organizațiile 

patronale trebuie: 

(a) să îndeplinească criteriile 

cumulative de reprezentativitate 

generală; 

(b) să aibă o prezență teritorială 

stabilă; și 

(c) să se asigure că societățile și 

organizațiile membre care și-au 

achitat cotizația reprezintă cel 

puțin 8% din totalul societăților 

membre ale organizațiilor 

patronale profesionale din 

sector. 
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 (b) să fie reprezentativă (sau ale cărei organizații membre sunt 

reprezentative) în cel puțin zece contracte colective; să aibă cel 

puțin cincisprezece organizații care aparțin unuia dintre cele 

trei domenii de activitate menționate în lege; și 

(c) să justifice o implantare teritorială care să acopere cel puțin 

o treime din teritoriul național, fie la nivel departamental, fie la 

nivel regional. 

La nivel național și interprofesional: 

(a) să satisfacă criteriile cumulative de 

reprezentativitate generală; 

(b) să fie reprezentative atât în sectorul industrial, 

cât și în cel al construcțiilor, al comerțului și al 

serviciilor; și 

(c) să fie reprezentate de companiile și organizațiile membre 

care și-au plătit cotizația de membru în proporție de cel puțin 

8% din totalul companiilor care sunt membre ale organizațiilor 

patronale profesionale şi care îndeplinesc criteriile menționate 

în Lege sau cel puțin 8% din angajații acelorași companii. 

  

Macedonia de 
Nord 

Organizaţiile trebuie: 

a) să fie înregistrate în registrul ținut de Ministerul 

Muncii; și 

(b) să aibă ca membri cel puțin 10 % din numărul total de 

angajatori din sectorul privat sau ca membri care angajează 

cel puțin 10 % din numărul total de angajați din sectorul sau 

ramura în cauză. 

La nivel de ramură/industrie, organizația 

trebuie să aibă: 

(a) înregistrarea în registrul ținut de 

Ministerul Muncii; și 

(b) calitatea de membru a cel puțin 10 % din 

numărul total de angajatori din 

ramura/sectorul de activitate sau calitatea de 

membru care angajează cel puțin 10 % din 

numărul total de salariați din sectorul sau 

ramura în cauză. 

 

Ungaria Nu există criterii de reprezentativitate la nivel național. Pentru calitatea de membru în comitetele 

sectoriale de dialog social, competente și 

pentru a încheia contracte colective, 
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  următoarele criterii determină 

reprezentativitatea: 

(a) forța de muncă totală angajată 

de membrii lor; 

(b) venitul net anual generat de 

organizațiile lor de afaceri membre; 

(c) numărul de membri 

(d) sfera de acoperire a 

negocierilor colective; 

(e) afilierea la asociațiile patronale 

reprezentate în cadrul NGTT4; și 

(f) afilierea la organizații 

internaționale relevante pentru 

sectorul respectiv. 

 

Italia Nu există criterii de reprezentativitate 

Moldova Nu există criterii de reprezentativitate 

Muntenegru Membrii trebuie: 

(a) să angajeze cel puțin 25% din totalul forței de muncă 

din economia națională; 

(b) să contribuie la produsul intern brut cu cel puțin 25%; 

(c) să semneze un acord de cooperare cu organizația 

sindicală autorizată; 

(d) să aibă ca obiectiv de bază desfășurarea dialogului 

social și a negocierilor colective; și 

Nu există criterii de 
reprezentativitate 

 

 
4 Consiliul Naţional Economic şi Social al Ungariei 
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 (e) să fie membru al unei organizații internaționale de 

angajatori, care se ocupă de problematica dialogului 

social la nivel internațional sau regional (OIA5 sau 

UNICE6). 

  

Polonia Pentru a fi reprezentativă: 

(a) membrii săi trebuie să angajeze cel puțin 300.000 de 

lucrători în total; 

(b) membrii săi trebuie să fie implicați într-un domeniu cheie 

de activitate comercială în cel puțin 50% din secțiunile din 

Clasificarea Activităților Comerciale din Polonia (PKD), 

menționată în reglementările privind statisticile publice; și 

(c) membrii săi trebuie să includă organizații patronale 

regionale, interprofesionale, cu sedii înregistrate în cel puțin 

jumătate din regiuni. 

  

Serbia Organizația reprezentativă trebuie: 

(a) să reprezinte cel puțin 10 % din numărul total de 

angajatori dintr-o anumită ramură, grupă, subgrupă, 

linie de muncă sau teritoriu al unei anumite unități 

teritoriale; și 

(b) angajatorii săi membri trebuie să angajeze cel puțin 

15% din numărul total de salariați din respectiva 

ramură, grupă, subgrupă, linie de muncă sau teritoriu al 

unei anumite unități teritoriale.. 

Organizația reprezentativă 

trebuie: 

(a) să fie înregistrate în registrul 

central; și  

(b) să aibă ca membri cel puțin 10 

% din toți angajatorii din sectorul în 

cauză, iar acești membri trebuie să 

angajeze cel puțin 15 % din totalul 

forței de muncă din sectorul 

respectiv. 

Organizația reprezentativă trebuie: 

(a) să aibă cel puțin 10% din numărul total de angajatori 

dintr-o anumită ramură, grupă, subgrupă sau linie de 

activitate, ori dintr-un teritoriu al unei anumite unități 

teritoriale; și 

(b) angajatorii membri trebuie să aibă cel puțin 15% din 

numărul total de angajatori din respectiva ramură, 

grupă, subgrupă sau linie de activitate, ori teritoriu al 

unei anumite unități teritoriale. 

Slovacia Organizația trebuie să aibă membri în mai multe sectoare 

ale economiei sau membri în cel puțin 5 regiuni care 

angajează cel puțin 100.000 de salariați cu contracte de 

muncă sau similare. 

  

 
5 Organizaţia Internaţională a Angajatorilor 
6 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe – Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa 
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Spania 
 

în cazul contractelor de companie 

și al celor care privesc o pluralitate 

de companii legate între ele din 

motive organizatorice sau de 

producție și care sunt identificate 

nominal în domeniul lor de 

aplicare: reprezentarea 

companiilor are dreptul de a 

negocia; și  

În cadrul convențiilor colective 

sectoriale, au dreptul de a negocia: 

asociațiile de companii care, în 

domeniul de aplicare geografic și 

funcțional al convenției, includ zece 

la sută din angajatori și, cu condiția 

ca acestea să angajeze un procent 

egal din lucrătorii afectați, precum 

și acele asociații de companii care, 

în domeniul de aplicare menționat, 

angajează cincisprezece la sută 

din lucrătorii afectați. 

 

În acele sectoare în care nu 

există asociații de companii cu o 

reprezentare suficientă, 

asociațiile de companii la nivel 

național care dețin cel puțin zece 

la sută din companii sau lucrători 

la nivel de stat, precum și 

asociațiile de companii din 

comunitățile autonome care dețin 

cel puțin cincisprezece la sută din 

companii sau lucrători au dreptul 

de a negocia contractele 

colective sectoriale 

corespunzătoare. 
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Ucraina 

Organizația trebuie: 

(a) să fie înregistrată la asociația ucraineană a organizațiilor 
patronale; și 

(a) să aibă angajatori care angajează cel puțin 200.000 de 
lucrători. 

Organizația trebuie: 

(a) să fie înregistrată la toate 
asociațiile ucrainene de organizații 
patronale, stabilite pe bază 
sectorială; și 

(a) (b) să aibă angajatori membri 

care angajează cel puțin 5 % din 

forța de muncă angajată în 

sectorul relevant. 

Organizația trebuie: 

(a) să fie înregistrată ca organizație sau asociație de 
angajatori care funcționează pe teritoriul unei unități 
administrativ-teritoriale relevante; și 

(a) să aibă angajatori membri care angajează cel puțin 5 

% din populația ocupată din unitatea administrativ-

teritorială relevantă. 

Sursa: CEELex şi IRLex31
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 CEELex : https://www.ilo.org/dyn/ceelex/en/f?p=14100:1:0::NO::: 

IRLex : https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_507552/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/dyn/ceelex/en/f?p=14100:1:0::NO:::
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_507552/lang--en/index.htm
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Albania Nu există criterii statutare. 

 
Pentru dialogul social tripartit 

național (Consiliul Național al Muncii), 

sindicatele cele mai reprezentative 

sunt stabilite de Consiliul de Miniștri 

prin decret. 

În scopuri de negociere 

colectivă: 

Sindicatul sau sindicatele cu 

cel mai mare număr de 

membri sunt reprezentative. 

Sindicatul sau grupul de sindicate 

cu cel mai mare număr de membri 

este reprezentativ. 

În cazul dialogului social tripartit 

regional (consilii consultative 

regionale), reprezentativitatea se 

bazează pe: 

(a) numărul de membri certificați prin 

declarații personale, cotizații de 

membru sau certificate notariale; 

(b) numărul de contracte colective de 

muncă încheiate și numărul de angajați 

care fac obiectul acestor contracte; 

(c) numărul de organizații de 

ramură/profesionale/teritoriale; 

(d) capacitatea sindicatului de a se 

angaja în negocierea contractelor 

colective și în medierea conflictelor 

colective de muncă; și 

(e) apartenența la organizații 

internaționale. 

Bosnia și 

Herțegovina 

(Republica 

Srpska) 

Sindicatul trebuie: 

(a) să aibă ca membri cel puțin 5% din 
numărul total de angajați din Republica 
Srpska în cel puțin 3 domenii, zone sau 
ramuri; 

(a) să fie înființat și să 

funcționeze în conformitate cu 

legea; 

Sindicatul trebuie: 

(a) să aibă ca membri cel puțin 
10% din forța de muncă 
angajată în acel domeniu, zonă 
sau ramură; 

(a) să fie înființat și să 

funcționeze în conformitate cu 

legea; 

Sindicatul trebuie să reprezinte 

cel puțin 20 % din totalul forței de 

muncă din companie. 

 

În cazul în care doar un singur 
sindicat funcționează la un nivel 
corespunzător, acesta este 
considerat reprezentativ, indiferent 
de numărul membrilor. 

 

‣ Tabelul 2: Criterii statutare de reprezentativitate pentru ca organizațiile lucrătorilor să participe la negocierile colective și/sau la 

dialogul tripartit - Perspectivă comparativă din țările ECE 
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 (c) să fie independent de autoritățile 

publice și de angajatori; 

(d) să fie finanțat în principal din 

cotizațiile membrilor și din alte surse 

private; și 

(e) să fie înregistrat în conformitate cu 
legea. 

 
La definirea reprezentativității pe baza 

numărului de membri, se ia în 

considerare doar ultimul card de 

membru semnat, în cazul în care un 

angajat este membru al mai multor 

sindicate. 

 

În cazul în care doar un singur sindicat 

funcționează la un nivel corespunzător, 

acesta este considerat reprezentativ, 

indiferent de numărul de membri. 

(c)  să fie independent de 

autoritățile publice și de 

angajatori; 

(d)  să fie finanțat în principal din 

cotizațiile membrilor și din alte 

surse private; și 

(e)  să fie înregistrat în 

conformitate cu legea. 

 
 

În cazul în care doar un singur 

sindicat funcționează la un nivel 

corespunzător, acesta este 

considerat reprezentativ, 

indiferent de numărul de 

membri. 

  

Bosnia și 

Herțegovina 

(Federația 

BiH) 

Sindicatul trebuie: 

(a) să aibă cel puțin 30% din numărul 
total de persoane angajate în 
Federație, conform datelor Biroului 
Federal de Statistică; 

(b) să fie înregistrat la autoritatea 
competentă, în conformitate cu legea; 
și 

(c) să fie finanțat preponderent 

din cotizațiile membrilor și din 

alte resurse independente. 

Sindicatul trebuie să 

întrunească cel puțin 30% din 

numărul total al persoanelor 

angajate în activitatea 

economică sau ramura 

respectivă, pe teritoriul 

Federației sau în canton. 

 
 

În cazul în care doar un singur 

sindicat funcționează la un 

nivel corespunzător, acesta 

este considerat reprezentativ, 

indiferent de numărul de 

membri. 

Sindicatul trebuie să aibă cel puțin 

20% dintre angajații afiliați din 

numărul total de salariați care 

lucrează pentru un angajator. 

 
 

În cazul în care doar un singur 

sindicat funcționează la un nivel 

corespunzător, acesta este 

considerat reprezentativ, indiferent 

de numărul de membri. 
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Bulgaria 
Sindicatul trebuie să aibă: 

(a) cel puțin 50.000 de membri; 

(b) organizații în mai mult de o pătrime 

din sectoarele de activitate prevăzute în 

Clasificarea Activităților Economice 

aprobată de Institutul Național de 

Statistică, având ca membri cel puțin 5% 

din forța de muncă din fiecare activitate 

economică sau cel puțin 50 de 

organizații cu cel puțin 5 membri în 

fiecare activitate economică; 

(c) structuri locale în mai mult de o 

pătrime din municipalitățile din Bulgaria 

și un organism de conducere național; și 

(d) personalitate juridică, dobândită cu 

cel puțin 2 ani înainte de depunerea 

cererii de recunoaștere a 

reprezentativității. 

Toate federațiile sectoriale, de 

ramură, de industrie sau locale 

care sunt membre ale 

confederațiilor naționale 

reprezentative sunt considerate 

a fi reprezentative. 

Sindicatul pregătește și prezintă 

angajatorului proiectul de contract 

colectiv de muncă. 

În cazul în care există mai multe 

sindicate, acestea prezintă un 

proiect comun. 

În cazul în care nu reușesc să 

procedeze astfel, angajatorul 

încheie contractul colectiv de 

muncă cu sindicatul cu care a fost 

adoptat proiectul de către o 

adunare generală a lucrătorilor 

(adunarea împuterniciților), cu o 

majoritate de peste 50% din 

membri. 
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Croaţia Pentru dialogul social tripartit național: 

1) Sindicatul trebuie să fie înscris în registrul sindicatelor de nivel superior cu cel puțin 6 luni înainte de 

depunerea cererii de recunoaștere a calității de reprezentant. 

2) Sindicatele membre trebuie să reprezinte cel puțin 50.000 de salariați sindicalizați, adică acei care : 

(a) au prezentat angajatorului acordul scris pentru ca taxa de membru de sindicat să fie dedusă din salariu; 

(b) își exercită drepturile la prestații de maternitate și la prestații parentale în conformitate cu reglementările 

speciale; și 

(c) își plătesc personal cotizația de membru al sindicatului.. 

3) Trebuie să aibă membri în cel puțin 5 sindicate care desfășoară diverse activități, conform Clasificării 

Naționale a Activităților. 

4) Acesta sau sindicatele sale membre trebuie să aibă birouri regionale în cel puțin 4 județe. 

5) Trebuie să dispună de un sediu și de alte condiții materiale necesare pentru a își desfășura activitatea și să 

angajeze cel puțin 5 salariați cu contracte de muncă cu normă întreagă, încheiate pe durată nedeterminată. 
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În scopuri de negociere colectivă: 

1) În cazul în care există un singur sindicat la nivelul la care se desfășoară negocierile colective, acesta este 

considerat reprezentativ, iar statutul său reprezentativ nu trebuie să facă obiectul unei proceduri de 

recunoaștere. 

2) În cazul în care există mai multe sindicate la nivelul la care se desfășoară negocierile colective, toate 

sindicatele active la nivelul respectiv pot recunoaște, printr-un acord scris, care sindicate sunt considerate 

reprezentative, iar reprezentativitatea acestor sindicate nu trebuie să facă obiectul unei proceduri de 

recunoaștere. Acordul scris trebuie să conțină informații cu privire la numărul de salariați care sunt membri ai 

sindicatelor considerate reprezentative în conformitate cu acordul, iar acest număr trebuie exprimat pentru 

fiecare sindicat în parte. 

3) În cazul în care există mai multe sindicate la nivelul la care se desfășoară negocierile colective, iar 

sindicatele nu reușesc să încheie un acord scris, orice sindicat poate iniția o procedură de recunoaștere a 

calității de reprezentant. Un sindicat reprezentativ este sindicatul care, la nivelul la care se solicită 

reprezentativitatea, are minimum 20% din numărul total de salariați sindicalizați angajați la acel nivel. 

 

Franţa Criterii cumulative de reprezentativitate 

generală: 

(a) Respectul pentru valorile republicane; 
(b) Independența; 
(c) Transparența financiară; 
(d) O vechime de cel puțin doi ani în 

domeniul profesional și geografic 
care acoperă nivelul de negociere. 
Această vechime se calculează de la 
data la care au fost depuse statutele 
juridice; 

(e) Audiență stabilită în funcție de 
nivelurile de negociere [în 
conformitate cu legea]; 

(f) Influență, caracterizată în principal 
prin activitate și experiență; și 

(g) Calitatea de membru și contribuțiile. 

La nivel sectorial, sindicatele 

reprezentative trebuie: 

(a) să îndeplinească criteriile 

cumulative de 

reprezentativitate generală 

(b) să aibă o prezență teritorială 

stabilă în cadrul sectorului de 

activitate; și 

(c) să deţină cel puțin 8% din 

voturile exprimate în cadrul 

alegerilor pentru consiliile de 

companie și alegeri similare din 

industria specifică. 

Pentru a fi reprezentativ la nivel 

de companie, un sindicat: 

(a) trebuie să îndeplinească criteriile 

cumulative de reprezentativitate 

generală; și 

(b) trebuie să aibă şi sprijinul a 10 % 

din forța de muncă, după cum indică 

voturile din primul tur al alegerilor 

pentru consiliul de companie sau 

pentru delegații angajaților. 

De asemenea, delegații sindicali 

trebuie să obțină cel puțin 10% din 

voturile individuale în primul tur al 

alegerilor pentru consiliul de 

companie sau pentru delegații 

angajaților. 
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 Pentru a fi reprezentative la nivel 

național și sectorial, sindicatele: 

(a) trebuie să îndeplinească criteriile 

cumulative de reprezentativitate 

generală; 

(b) trebuie să fie reprezentative în 

construcții, comerț și servicii 

(c) trebuie să întrunească un 

minimum de 8% din voturile 

exprimate în primul tur de scrutin al 

alegerilor lucrătorilor în consiliile de 

companie și la alegerile similare la 

nivel național și interprofesional. 

 
Contractele naționale sunt valabile 

numai dacă au fost semnate de o 

confederație sau de confederații cu 

un sprijin de cel puțin 30% la nivel 

național și dacă nu sunt contestate 

de alte confederații care au 

împreună un sprijin majoritar. 

   

Macedonia de 
Nord 

În sectorul public, sindicatul trebuie: 

(a) să fie înregistrat în registrul 
sindicatelor, păstrat la Ministerul Muncii; 
și 

(b) să aibă membri care să reprezinte 
cel puțin 20 % din numărul total de 
angajați din sectorul public care plătesc 
cotizații de membru. 

În sectorul privat, sindicatul trebuie:  

La nivel de ramură/industrie, 

sindicatul trebuie: 

(a) să fie înregistrat în registrul 

sindicatelor, păstrat la Ministerul 

Muncii; și 

(b) să fie format din membri 

care să reprezinte cel puțin 

20% din numărul total de 

salariați din ramură care 

plătesc cotizații. 

Sindicatul trebuie să fie format din 

membri care să reprezinte cel 

puțin 20% din totalul angajaților 

angajatorului care plătesc cotizația 

de membru. 
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 (a) să fie înregistrat în Registrul 

Sindicatelor, păstrat la Ministerul Muncii; și 

(b) să aibă membri care să reprezinte cel 

puțin 20% din numărul total de angajați din 

sectorul privat al economiei naționale, care 

plătesc cotizații. 

   

Ungaria Confederația sindicală este îndreptățită să 

încheie un contract colectiv de muncă în 

cazul în care cel puțin unul dintre membrii 

filialei sale sindicale locale îndeplinește 

condițiile prevăzute de lege și dacă este 

autorizată în acest sens de către membrii 

săi. 

Criteriile de reprezentativitate pentru 

calitatea de membru al comitetelor de 

dialog social sectorial, care sunt, de 

asemenea, competente pentru 

negocierea colectivă sectorială, includ 

următoarele considerente: 

(a) rezultatele obținute la cele mai recente 

alegeri pentru comitetele de companie din 

sectorul respectiv; 

(b) numărul de membri activi ai sindicatului; 

(c) gradul de acoperire a negocierilor 

colective; 

(d) afilierea la federațiile sindicale 

reprezentate în NGTT; și 

(e) afilierea la organizațiile internaționale 

pentru sectorul respectiv. 

Are ca membri cel puțin zece 

procente: 

a) din totalul lucrătorilor angajați de 

către angajator; 

b) din numărul de lucrători care fac 

obiectul contractului colectiv de 

muncă încheiat de grupul de interese 

al angajatorilor. 

Sindicatele care au dreptul de a încheia 

un contract colectiv de muncă pot urma 

acest demers în mod colectiv. 

 

Italia 
 

Cerințele necesare pentru a fi recunoscută 

ca organizație sindicală reprezentativă 

sau cea mai reprezentativă organizaţie 

variază de la un sector la altul și sunt 

definite în parte prin lege, în parte prin 

practica administrativă și în parte prin 

jurisprudență. 
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Acordul interconfederal privind 

reprezentativitatea (iunie 2011) 

prevede că, pentru a fi admis la 

negocierea colectivă la nivel 

sectorial, un sindicat trebuie să 

aibă o reprezentativitate de 5 

%. Un astfel de procentaj 

reprezintă media ponderată a 

procentului de lucrători afiliați 

(care trebuie calculat pe baza 

numărului total de lucrători 

sindicalizați dintr-un anumit 

sector) și a voturilor obținute în 

timpul alegerilor pentru 

„reprezentanța sindicală unică” 

(RSU) în fiecare întreprindere. 

Deși un astfel de acord nu are 

forță de lege, acestea sunt în 

general aplicate având în 

vedere reprezentativitatea 

organizațiilor semnatare. 

  

Moldova Sindicatul cu cel mai mare număr 

de membri este reprezentativ. 

Sindicatul cu cel mai 

mare număr de membri 

este reprezentativ. 

Sindicatul cu cel mai mare număr 

de membri este reprezentativ. 
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Muntenegru Sindicatul trebuie să aibă membri care: 

(a) aparțin la cel puțin 5 sindicate la nivel de 
ramură, grup sau subgrup de activităţi; și 

(b) cuprind cel puțin 10 % din totalul forței de 

muncă la nivel național. 

Sindicatul trebuie să aibă 

membri care să reprezinte 

cel puțin 15% din numărul 

total de angajați din cadrul 

ramurii, grupului sau 

subgrupului de activități. 

Sindicatul trebuie să aibă 

membri care să reprezinte 

cel puțin 20% o din forța de 

muncă din cadrul 

companiei. 

 

Polonia 
În conformitate cu Art. 23(2) din Legea SDC, 

pentru a face parte din Consiliul de Dialog 

Social, sindicatele trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții cumulative: 

(a) trebuie să fie sindicate la nivel național sau 

asociații (federații) de sindicate sau organizații 

intersindicale (confederații); 

(b) trebuie să aibă mai mult de 300.000 de 

salariați membri; și 

(c) trebuie să funcționeze în entitățile 

economice naționale al căror domeniu 

principal de activitate este prevăzut în mai 

mult de 50 % din secțiunile din Clasificarea 

Activităților Comerciale din Polonia (PKD), la 

care se face referire în reglementările privind 

statisticile publice. 

 
La stabilirea criteriului numeric menționat mai 

sus, nu se iau în considerare mai mult de 

100.000 de membri pe organizație sindicală ai 

căror lucrători sunt angajați în entitățile 

economice naționale al căror domeniu de 

activitate principal este prevăzut în Clasificarea 

Activităților Comerciale din Polonia (PKD), 

menționată în reglementările privind statisticile 

publice.  

Un sindicat reprezentativ este: 

(a) un sindicat care este 
reprezentativ în conformitate cu 
Legea SDC; sau 

(b) este format din cel puțin 
10% din numărul total de 
angajați care intră în domeniul 
de aplicare al statutului, dar nu 
mai puțin de 10.000 de 
angajați; sau 

(c) este alcătuit din cel mai 

mare număr de salariați 

pentru care urmează să se 

încheie acordul multi-

companie specificat. 

Un sindicat reprezentativ este 

(a) o organizație care are ca 
membri cel puțin 7% din totalul 
forței de muncă a 
angajatorului; sau 

(b) o organizație membră a 

unui sindicat reprezentativ al 

mai multor întreprinderi care 

are ca membri cel puțin 10% 

din salariații angajați de către 

angajator. 

În cazul în care niciunul 

dintre sindicatele de la nivelul 

companiei nu îndeplinește 

cerințele menționate mai sus, 

sindicatul reprezentativ al 

companiei este organizația 

cu cel mai mare număr de 

membri. 
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 La stabilirea numărului de lucrători 

menționat mai sus, organizația sindicală 

care solicită statutul de organizație 

reprezentativă nu ia în considerare 

lucrătorii asociați la organizațiile membre 

ale acesteia care sunt în prezent sau au 

fost, în perioada de 1 an înainte de 

depunerea cererii, asociați într-o 

organizație sindicală reprezentativă care 

are reprezentanți în cadrul SDC. 

   

Serbia 
Un sindicat reprezentativ: 

(a) are ca membri cel puțin 10% din 
totalul forței de muncă angajate la nivel 
național; 

(b) a fost înființat și activează pe baza 
principiilor libertății de organizare și de 
activitate sindicală; 

(c) este independent față de 
organismele publice și față de 
angajatori; 

(d) este finanțat în principal din 
cotizațiile membrilor și din alte surse de 
autofinanțare; și 
(e) este înregistrat în conformitate cu 

legislația muncii și cu alte 

reglementări. 

Un sindicat reprezentativ: 

(a) are ca membri cel puțin 10% 
din forța de muncă angajată la 
nivel de ramură; 

(b) a fost înființat și activează pe 
baza principiilor libertății de 
organizare și de activitate 
sindicală; 

(c) este independent față de 
organismele publice și față de 
angajatori; 

(d) este finanțată în principal din 
cotizațiile membrilor și din alte 
surse de autofinanțare; și 

(e) este înregistrat în 
conformitate cu legislația muncii 
și cu alte reglementări. 

Sindicatul reprezentativ are 

membri care cuprind cel puțin 15% 

din numărul total de angajați ai 

angajatorului respectiv. 

Sindicatul reprezentativ are ca 

membri cel puțin 10% din totalul 

forței de muncă angajate într-o 

anumită unitate teritorială. 

Slovacia Sindicatele membre trebuie să aibă 

un număr de membri de cel puțin 

100.000 de angajați cu contracte de 

muncă sau similare. 

Nu există criterii specifice de 

reprezentativitate. 

În practică, există doar un singur 

sindicat pe sector sau un 

sindicat sectorial care acoperă 

mai mult de un sector în cadrul 

negocierilor colective. 

În cazul în care există mai multe 
sindicate, acestea se pot angaja în 
negocieri colective în comun și de 
comun acord. În cazul în care nu 
reușesc să procedeze astfel, 
sindicatul care are cel mai mare 
număr de membri sau acele sindicate 
al căror număr total de membri este 
mai mare decât numărul de membri 
al celui mai mare sindicat din cadrul 
companiei se pot angaja în negocieri 
colective. 
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Spania Orice sindicat, federație sau 

confederație sindicală, precum și 

orice asociație de companii care 

îndeplinește condițiile de statut au 

dreptul de a face parte din 

comitetul de negociere. 

Sindicatele cele mai reprezentative la 

nivel de comunitate autonomă au, de 

asemenea, dreptul de a încheia 

convenții la nivel național. 

Vor fi împuternicite să 

negocieze acorduri 

colective sectoriale în 

numele lucrătorilor: 

(a) sindicatele considerate 

cele mai reprezentative la 

nivel național; și 

(b) în domeniile lor respective, 

organizațiile afiliate, federate 

sau confederate cu acestea. 

Vor fi împuterniciţi să negocieze 

acorduri la nivel de companie sau 

la un nivel inferior: 

(a) consiliul de companie 

(companii cu peste 50 de angajați); 

(b) delegații personalului (companii 

cu 10-49 de angajați); sau 

(c) reprezentanții sindicali, dacă 
există. 

 
În cazul acordurilor care afectează 

toți angajații întreprinderii, va fi 

necesar ca acești reprezentanți 

sindicali să constituie împreună 

majoritatea membrilor consiliului de 

companie. 

Vor fi împuternicite să negocieze 

convenții colective în cadrul 

Comunității Autonome: 

(a) sindicatele care sunt 

considerate cele mai 

reprezentative în cadrul acestei 

comunități; și 

(b) organizațiile afiliate, federate sau 

confederate cu acestea. 

 

Sindicatele care dețin cel puțin 10 % 

din membrii consiliilor de companie sau 

din reprezentanții lucrătorilor din aria 

geografică și funcțională menționată în 

contract sunt împuternicite să 

negocieze un contract colectiv de 

muncă în numele lucrătorilor din 

respectiva arie geografică și 

funcțională. 

Ucraina Sindicatele reprezentative trebuie: 

(a) să fie înregistrate ca asociații 
sindicale din întreaga Ucraină; 

(b) să aibă cel puțin 150.000 de membri; 

(c) să aibă membri în majoritatea 
unităților administrativ-teritoriale din 
Ucraina; și 

(d) să aibă cel puțin 3 afiliați 

din întreaga Ucraină. 

Sindicatele reprezentative 

trebuie: 

(a) să fie înregistrate ca 

sindicat sectorial; și 

(b) să aibă membri care să 

cuprindă cel puțin 3 % din forța 

de muncă angajată în sectorul 

relevant. 

În cazul în care există un singur 

sindicat (sindicat primar), acesta 

este considerat reprezentativ, 

indiferent de numărul de membri. 

 

În cazul în care există mai multe 
sindicate primare, acestea formează 
un organism reprezentativ comun, pe 
baza reprezentării proporționale. În 
cazul în care nu există un sindicat 
primar, reprezentanții aleși ai 
lucrătorilor participă la negocierile 
colective. 

Sindicatele reprezentative trebuie să fie: 

 

(a) înregistrate ca sindicate regionale, 
locale; și 
(b) să fie formate din cel puțin 2% din 

populația ocupată din unitatea 

administrativ-teritorială respectivă. 

Sursa: CEELex şi IRLex 


