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PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/41/26 martie 2002

RAPORT
asupra proiectului Legii sindicatelor

În urma examinării proiectului Legii sindicatelor, în şedinţa din 13 martie 2002, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Articolul 1, alineatul (1)
(1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul
apărării şi promovării drepturilor şi intereselor
profesionale, economice, sociale, culturale şi
sportive ale membrilor acestora prevăzute în
legislaţia naţională, pactele, tratatele şi
convenţiile internaţionale la care România
este parte precum şi în contractele colective
de muncă.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.1. - (1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul
apărării drepturilor şi promovării intereselor
profesionale, economice, sociale, culturale şi
sportive ale membrilor acestora.�

Autor: deputat Dumitru Chiriţă

Textul iniţial, aşa cum este formulat
asigură sindicatelor doar posibilitatea
apărării drepturilor membrilor săi
prevăzute în legislaţie, pacte, tratate
şi nu asigură posibilitatea promovării
intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale şi sportive ale
membrilor acestora.
Prin propunerea făcută se garantează
dreptul sindicatelor de a promova
interesele membrilor lor în toate
situaţiile în care nu există o
reglementare valabilă, în concordanţă
şi cu Legea soluţionării conflictelor
de muncă.
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2 Art.2. � (1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi funcţionarii
publici, denumite în continuare salariaţi, au
dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare
prealabilă, să constituie şi să adere la
organizaţii sindicale.
(2) Persoanele care exercită, potrivit legii, o
meserie sau o profesie în mod independent,
membrii cooperatori, precum şi persoanele în
curs de calificare, şomerii şi pensionarii pot să
adere la organizaţii sindicale.
(3) Pentru constituirea unei organizaţii
sindicale este necesar un număr de cel puţin
15 persoane, chiar dacă îşi desfăşoară
activitatea la angajatori diferiţi.
(4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să
facă sau să nu facă parte, ori să se retragă sau
să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.
(5) O persoană poate face parte în acelaşi timp
numai dintr-o singură organizaţie sindicală.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.2. � (1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi funcţionarii publici,
denumite în continuare salariaţi, au dreptul, fără nici
o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi
să adere la organizaţii sindicale.
(2) Pentru constituirea unei organizaţii sindicale
este necesar un număr de cel puţin 15 persoane din
aceeaşi ramură sau profesie, chiar dacă îşi
desfăşoară activitatea la angajatori diferiţi.
(3) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă
sau să nu facă parte, ori să se retragă sau să nu se
retragă dintr-o organizaţie sindicală.
(4) Persoanele care deţin mai multe locuri de muncă
în domenii diferite de activitate pot face parte în
acelaşi timp din mai multe organizaţii sindicale.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu, Paula Ivănescu,  Gheorghe Barbu şi
Dumitru Chiriţă

S-a eliminat textul iniţial al alin.(2)
pentru concordanţă cu Codul muncii
şi cu recomandările misiunii OIM
venite în ianuarie 2002 în România.

3 Articolul 6, alineatul (1), litera d)
d) nivelul cotizaţiilor şi modul lor de încasare;

Se propune reformularea textului lit.d) după cum
urmează:
�d) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei;�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Paula
Ivănescu şi Gheorghe Barbu

E necesar ca stabilirea să fie un act
democratic.
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4 Art.8. � Pot fi aleşi în organele de conducere
membrii ai organizaţiei sindicale care au
deplină capacitate de exerciţiu şi nu execută
pedeapsa complimentară a interzicerii
dreptului de a ocupa o funcţie sau de a
exercita o profesie de natura aceleia de care
s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea
infracţiunii.

Se propune înlocuirea cuvântului �complimentară�
cu cuvântul �complementară�.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o corectă formulare, din punct
de vedere al consacrării termenului
juridic.

5 Articolul 14, alineatul (1)
(1) Pentru dobândirea personalităţii juridice
de către organizaţia sindicală constituită la
nivelul unităţii, împuternicitul special al
membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut
în procesul-verbal de constituire, trebuie să
depună o cerere de înscriere la judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul
aceasta.

Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�Art.14. - (1) Pentru dobândirea personalităţii
juridice de către organizaţia sindicală,
împuternicitul special al membrilor fondatori ai
sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de
constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere
la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul
aceasta.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu, Dumitru Chiriţă, Mihai Stănişoară şi
Romeo Raicu

Organizarea administrativă a
judecătoriilor este pe �raze�
teritoriale.

6 Art.21. � Bunurile mobile şi imobile din
patrimoniul organizaţiei sindicale pot fi
folosite numai potrivit intereselor membrilor
de sindicat, fără a putea fi împărţite între
aceştia.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.21. � Bunurile mobile şi imobile din
patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite
numai potrivit intereselor membrilor de sindicat,
fără a putea fi împărţite între aceştia.�

Autor: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu şi Dumitru Chiriţă

Pentru o mai largă cuprindere a
tuturor formaţiunilor sindicale.
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7 Articolul 22, alineatul (2)
(2) Imobilele organizaţiilor sindicale, altele
decât cele folosite pentru locuinţe sau pentru
desfăşurarea de activităţi economice, nu sunt
supuse nici unui fel de impozit, dacă sunt
folosite efectiv de către acestea în scopurile
prevăzute de statut.

Se propune eliminarea textului alin.(2) şi
renumerotarea alineatelor în continuare.

Autor: deputat Bondi Gyongyike

Scutirea de plată a impozitelor pe
clădiri ale sindicatelor a fost abrogată
prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.62/1998 pentru
completarea şi modificarea Legii
nr.27/1994 privind impozitele şi
taxele locale. Ordonanţa Guvernului
nr.36/2002 privind impozitele şi
taxele locale nu prevede o astfel de
scutire.

8 Articolul 27, alineatul (2)
(2) La elaborarea proiectelor de acte
normative privind activităţile de interes
sindical iniţiatorii vor solicita în prealabil
punctul de vedere scris şi motivat al
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel
naţional.

Se propune eliminarea textului alin.(2).

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

Solicitarea punctului de vedere al
organizaţiilor sindicale poate duce pe
de o parte la întârzierea procesului
legislativ în perioada de aderare şi
poate să nu fie concludent, având în
vedere frecventele divergenţe de
opinii ale confederaţiilor. Organul de
dialog şi consultare instituţionalizat
este Consiliul Economic şi Social.

9 Art.30. � (1) Angajatorii au obligaţia de a
invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale
să participe în consiliile de administraţie la
discutarea problemelor de interes profesional,
economic, social sau cultural.
(2) În scopul apărării intereselor profesionale,
economice, sociale şi culturale ale membrilor,
organizaţiile sindicale vor primi de la
angajatori sau organizaţiile acestora
informaţiile necesare pentru negocierea
contractelor colective de muncă sau, după caz,

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.30. � (1) Angajatorii au obligaţia de a invita
delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale
reprezentative să participe în consiliile de
administraţie la discutarea problemelor de interes
profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
(2) În scopul apărării drepturilor şi promovării
intereselor profesionale, economice, sociale,
culturale sau sportive ale membrilor, organizaţiile
sindicale reprezentative vor primi de la angajatori

Pentru corelare cu textul art.1.
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pentru încheierea acordurilor privind
raporturile de serviciu, în condiţiile legii,
precum şi cele privind constituirea şi folosirea
fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor
la locul de muncă, protecţiei muncii şi
utilităţilor sociale, asigurărilor şi protecţiei
sociale.
(3) Hotărârile Consiliului de administraţie sau
ale altor organe asimilate acestora privitoare
la probleme de interes profesional, economic,
social sau cultural, vor fi comunicate în scris
organizaţiilor sindicale în termen de 48 de ore
de la desfăşurarea şedinţei.

sau organizaţiile acestora informaţiile necesare
pentru negocierea contractelor colective de muncă
sau, după caz, pentru încheierea acordurilor privind
raporturile de serviciu, în condiţiile legii, precum şi
cele privind constituirea şi folosirea fondurilor
destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de
muncă, protecţiei muncii şi utilităţilor sociale,
asigurărilor şi protecţiei sociale.
(3) Hotărârile Consiliului de administraţie sau ale
altor organe asimilate acestora privitoare la
probleme de interes profesional, economic, social,
cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris
organizaţiilor sindicale în termen de 48 de ore de la
desfăşurarea şedinţei.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu şi Dumitru Chiriţă

10 Art.41. � (1) Organizaţiile sindicale se pot
constitui la nivelul unităţii, şi se pot asocia
după criteriul ramurii de activitate, al
profesiei sau după criteriul teritorial.
(2) Două sau mai multe organizaţii sindicale
constituite la nivelul unor unităţi diferite din
aceeaşi ramură de activitate sau profesie, se
pot asocia în vederea constituirii unei federaţii
sindicale profesionale.
(3) Două sau mai multe federaţii sindicale
profesionale din ramuri de activitate diferite
se pot asocia în vederea constituirii unei
confederaţii sindicale.
(4) Confederaţiile şi federaţiile sindicale
profesionale pot constitui uniuni sindicale

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.41. � (1) Organizaţiile sindicale legal
constituite se pot asocia după criteriul ramurii de
activitate, al profesiei sau după criteriul teritorial.
(2) Două sau mai multe organizaţii sindicale din
aceeaşi ramură de activitate sau profesie, se pot
asocia în vederea constituirii unei federaţii
sindicale.
(3) Două sau mai multe federaţii sindicale din
ramuri de activitate sau profesii diferite se pot
asocia în vederea constituirii unei confederaţii
sindicale.
(4) Federaţiile sindicale şi confederaţiile pot
constitui din sindicatele componente uniuni

S-a eliminat restricţia constituirii
sindicatului într-o singură unitate.

Pentru o cuprindere mai largă.

Pentru o corectă formulare.
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teritoriale din organizaţiile sindicale
componente.

sindicale.�

Autori: deputaţii Gheorghe Barbu, Paula Ivănescu
şi Dumitru Chiriţă

11 Articolul 42, alineatul (2)
(2) În vederea dobândirii personalităţii
juridice, împuternicitul special al federaţiei
sau confederaţiei va depune la tribunalul
judeţean sau al municipiului Bucureşti în a
cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul, o
cerere pentru dobândirea personalităţii
juridice, însoţită de următoarele acte:
a) hotărârea de constituire a federaţiei sau

confederaţiei;
b) hotărârile orgnizaţiilor sindicale de a se

asocia într-o federaţie sau confederaţie
semnate de reprezentanţii legali ai
acestora;

c) copii legalizate ale hotărârilor
judecătoreşti de dobândire a personalităţii
juridice, rămase definitive, ale
organizaţiilor sindicale care se asociază;

d) statutul federaţiei sau confederaţiei
constituite;

e) lista membrilor din organul de conducere,
conţinând numele, prenumele, codul
numeric personal şi funcţia.

Se propune reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:
�(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice,
împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei
va depune la tribunalul judeţean sau al municipiului
Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are sediul, o
cerere pentru dobândirea personalităţii juridice,
însoţită de următoarele acte:
a) hotărârea de constituire a federaţiei sau
confederaţiei;
b) hotărârile orgnizaţiilor sindicale de a se asocia
într-o federaţie sau confederaţie semnate de
reprezentanţii legali ai acestora;
c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de
dobândire a personalităţii juridice, rămase
definitive, ale organizaţiilor sindicale care se
asociază;
d) statutul federaţiei sau confederaţiei constituite;
e) lista membrilor din organul de conducere,
conţinând numele, prenumele, codul numeric
personal şi funcţia.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu, Dumitru Chiriţă, Mihai Stănişoară şi
Romeo Raicu

Pentru punere de acord cu textul
art.14 alin.(1)
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12 Art.43 � Uniunile sindicale teritoriale
constituite potrivit art.41 alin.(4) dobândesc
personalitate juridică la cererea federaţiilor
sau confederaţiilor sindicale care au hotărât
constituirea acestora. În acest scop,
împuternicitul special al federaţiei sau
confederaţiei va depune o cerere de dobândire
a personalităţii juridice la tribunalul judeţean
sau al municipiului Bucureşti în a cărui
cirumscripţie teritorială îşi are sediul uniunea,
însoţită de hotărârea federaţiei sau
confederţiei pentru constituirea uniunii
potrivit statutului, de copiile certificate ale
statutelor federaţiilor şi/sau confederaţiilor şi
de copiile legalizate ale hotărârilor
judecătoreşti de dobândire a personalităţii
juridice rămase definitive.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.43 - Uniunile sindicale teritoriale constituite
potrivit art.41 alin.(4) dobândesc personalitate
juridică la cererea federaţiilor sau confederaţiilor
sindicale care au hotărât constituirea acestora. În
acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau
confederaţiei va depune o cerere de dobândire a
personalităţii juridice la tribunalul judeţean sau al
municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi
are sediul uniunea, însoţită de hotărârea federaţiei
sau confederţiei pentru constituirea uniunii potrivit
statutului, de copiile certificate ale statutelor
federaţiilor şi/sau confederaţiilor şi de copiile
legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire
a personalităţii juridice rămase definitive.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu, Dumitru Chiriţă, Mihai Stănişoară şi
Romeo Raicu

Pentru punere de acord cu textul
art.14 alin.(1)

13 Articolul 44, alineatul (2)
(2) În cazul în care constată că cerinţele legale
pentru constituirea uniunii sindicale nu sunt
îndeplinite, preşedintele completului de
judecată citează, în Camera de consiliu, pe
împuternicitul special prevăzut la art.42
alin.(2) şi art.43, căruia îi solicită, în scris,
remedierea în termen de cel mult 7 zile a
neregularităţilor constatate.

Se propune reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:
�(2) În cazul în care constată că cerinţele legale
pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt
îndeplinite, preşedintele completului de judecată
citează, în Camera de consiliu, pe împuternicitul
special prevăzut la art.42 alin.(2) şi art.43, căruia îi
solicită, în scris, remedierea în termen de cel mult 7
zile a neregularităţilor constatate.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu şi Paula Ivănescu

Pentru a putea extinde examinarea nu
numai asupra constituirii uniunilor
sindicale ci şi asupra tuturor
organizaţiilor sindicale.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 Articolul 1, alineatul (1)
(1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în
scopul apărării şi promovării drepturilor
şi intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale şi sportive ale
membrilor acestora prevăzute în legislaţia
naţională, pactele, tratatele şi convenţiile
internaţionale la care România este parte
precum şi în contractele colective de
muncă.

Dl deputat Karoly Kerekes propune reformularea
textului alin.(1) după cum urmează:
�(1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul
apărării şi promovării drepturilor şi intereselor
profesionale, economice, sociale, culturale şi
sportive ale membrilor acestora prevăzute în
legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile
internaţionale la care România este parte precum
şi în contractele colective şi individuale de
muncă.�

Argumente pentru susţinere:
Se justifică în cazul locurilor de muncă unde
nu se încheie contract colectiv de muncă.

Argumente pentru respingere:
Contractele individuale de muncă nu fac
obiectul negocierilor tripartite patronat-
sindicat-salariat, ele fiind contracte �intuitu
personae� ce se sprijină pe prevederile din
contractele colective de muncă.

2 Articolul 1, alineatul (1)
(1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în
scopul apărării şi promovării drepturilor
şi intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale şi sportive ale
membrilor acestora prevăzute în legislaţia
naţională, pactele, tratatele şi convenţiile
internaţionale la care România este parte
precum şi în contractele colective de
muncă.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Sindicatele, denumite în continuare
organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul
apărării şi promovării drepturilor şi intereselor
profesionale, economice, sociale, culturale şi
sportive ale membrilor acestora prevăzute în
legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile
internaţionale la care România este parte precum
şi în contractele colective şi individuale de
muncă.�

Argumente pentru susţinere:
Adăugarea sintagmei �şi individuale� este
logică, de vreme ce în aceasta se detaliază şi
concretizează drepturile prevăzute colectiv
în legi şi contracte colective.

Argumente pentru respingere:
Contractele individuale de muncă nu fac
obiectul negocierilor tripartite patronat-
sindicat-salariat, ele fiind contracte �intuitu
personae� ce se sprijină pe prevederile din
contractele colective de muncă.
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3 Articolul 2, alineatul (1)
(1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi
funcţionarii publici, denumite în
continuare salariaţi, au dreptul, fără nici o
îngrădire sau autorizare prealabilă, să
constituie şi să adere la organizaţii
sindicale.

Dl deputat Kerekes Karoly propune reformularea
textului alin.(1) după cum urmează:
�(1) Persoanele încadrate în muncă, precum şi
funcţionarii publici, denumite în continuare
salariaţi, au dreptul, fără nici o îngrădire sau
autorizare prealabilă, să constituie şi să adere la
organizaţii sindicale.�

Argumente pentru susţinere:
Este încă în vigoare Legea nr.83/1995
privind unele măsuri  de protecţie a
persoanelor încadrate în muncă, care permite
încadrarea în muncă a unei persoane şi prin
încheierea de convenţii civile de prestări
servicii la asociaţiile de proprietari (fochişti,
administratori, etc.)

Argumente pentru respingere:
Se consideră că de drept şi de fapt, dreptul
de asociere la un sindicat aparţine
persoanelor încadrate în muncă printr-un
contract îndividual, în această formulare
referindu-se şi prevederile OIM.

4 Articolul 2, alineatul (1)
(1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi
funcţionarii publici, denumite în
continuare salariaţi, au dreptul, fără nici o
îngrădire sau autorizare prealabilă, să
constituie şi să adere la organizaţii
sindicale.

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului alin.(1) după cum urmează:
�(1) Persoanele cu drept de muncă pe teritoriul
României, în vârstă de peste 16 ani, au dreptul,
fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să
constituie şi să adere la organizaţii sindicale.�

Argumente pentru susţinere:
Tuturor cetăţenilor, fără nici o îngrădire sau
deosebire de sex, naţionalitate, rasă sau
religie, convingeri politice şi origine socială,
le este garantat dreptul la muncă, având
posibilitatea de a desfăşura o activitate în
domeniul economic, tehnico-ştiinţific,
administrativ, social sau cultural, potrivit
aptitudinilor, pregătirii profesionale şi
aspiraţiilor fiecăruia, în funcţie de nevoile
întregii societăţi. Începând cu vârsta de 16
ani, fiecare persoană aptă de muncă poate să
desfăşoare o muncă utilă societăţii, care să-i
asigure mijloacele de existenţă şi de
dezvoltare spirituală.
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Astfel se garantează libera asociere, în
conformitate cu prevederile art.37 din
Constituţia României, a tuturor cetăţenilor
care au dreptul de a desfăşura o activitate
salarizată, conform art.45 din Constituţie.

Argumente pentru respingere:
Dreptul la muncă nu atrage după sine şi
dreptul de asociere şi de constituire a
organizaţiilor sindicale ci doar calitatea de
salariat ce derivă din contractul individual
de muncă.

5 Articolul 2, alineatele (1) şi (2)
(1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi
funcţionarii publici, denumite în
continuare salariaţi, au dreptul, fără nici o
îngrădire sau autorizare prealabilă, să
constituie şi să adere la organizaţii
sindicale.
(2) Persoanele care exercită, potrivit legii,
o meserie sau o profesie în mod
independent, membrii cooperatori,
precum şi persoanele în curs de calificare,
şomerii şi pensionarii pot să adere la
organizaţii sindicale.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textelor alin.(1) şi (2) după
cum urmează:
�(1) Persoanele care prestează munca în temeiul
unui contract individual de muncă sau a unei
convenţii civile de prestări de servicii au dreptul,
fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să se
organizeze în sindicate.
(2) Persoanele cărora li se desface contractul
individual de muncă pentru motive pe care
legea le lasă la aprecierea celui care angajează
păstrează calitatea de membru de sindicat cu
toate drepturile şi obligaţiile decurgând din
acestea.�

Argumente pentru susţinere:
Trebuie specificată forma contractului de
muncă în temeiul căruia persoanele care se
organizează în sindicate prestează munca.

Argumente pentru respingere:
Textele propuse nu sunt în concordanţă cu
prevederile Codului Muncii şi cu
recomandările misiunii OIM venite în
ianuarie 2002 în România.

6 Articolul 2, alineatul (2)
(2) Persoanele care exercită, potrivit legii,
o meserie sau o profesie în mod
independent, membrii cooperatori,
precum şi persoanele în curs de calificare,

Domnul deputat Valentin Iliescu propune
reformularea textului alineatului (2), după cum
urmează:
�(2) Pensionarii de asigurări sociale de stat pot să
constituie sindicate proprii şi să adere la

Argumente pentru susţinere:
Întrucât, în prezent, există organizaţii
sindicale de acest tip.
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şomerii şi pensionarii pot să adere la
organizaţii sindicale.

organizaţii sindicale.� Argumente pentru respingere:
Organizaţiile sindicale pot fi constituite
numai din persoane încadrate în muncă.

7 Art.2. � (1) Persoanele încadrate cu
contract individual de muncă, precum şi
funcţionarii publici, denumite în
continuare salariaţi, au dreptul, fără nici o
îngrădire sau autorizare prealabilă, să
constituie şi să adere la organizaţii
sindicale.
(2) Persoanele care exercită, potrivit legii,
o meserie sau o profesie în mod
independent, membrii cooperatori,
precum şi persoanele în curs de calificare,
şomerii şi pensionarii pot să adere la
organizaţii sindicale.
(3) Pentru constituirea unei organizaţii
sindicale este necesar un număr de cel
puţin 15 persoane, chiar dacă îşi
desfăşoară activitatea la angajatori
diferiţi.
(4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă
să facă sau să nu facă parte, ori să se
retragă sau să nu se retragă dintr-o
organizaţie sindicală.
(5) O persoană poate face parte în acelaşi
timp numai dintr-o singură organizaţie
sindicală.

Domnii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe
Barbu propun reformularea textului articolului 2
după cum urmează:
�Art.2. � (1) Persoanele încadrate cu contract
individual de muncă, precum şi funcţionarii
publici, denumite în continuare salariaţi, au
dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare
prealabilă, să constituie şi să adere la organizaţii
sindicale.
(2) Persoanele care exercită, potrivit legii, o
meserie sau o profesie în mod independent,
membrii cooperatori, precum şi persoanele în curs
de calificare, se pot organiza în sindicate în
condiţiile legii.
(3) Şomerii şi pensionarii pot să adere la
organizaţii sindicale.
(4) Pentru constituirea unei organizaţii sindicale
este necesar un număr de cel puţin 15 persoane,
chiar dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori
diferiţi.
(5) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă
sau să nu facă parte, ori să se retragă sau să nu se
retragă dintr-o organizaţie sindicală.
(6) O persoană poate face parte în acelaşi timp
numai dintr-o singură organizaţie sindicală.
(7) Sunt exceptate de la prevederile alineatului
(6), persoanele care exercită mai multe profesii
simultan şi care pot face parte din cel mult
două organizaţii sindicale.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care au raporturi contractuale de
muncă se pot constitui în organizaţii
sindicale conform legii. Şomerii şi
pensionarii, neavând relaţii contractuale de
muncă, se pot doar afilia la structuri deja
existente.
S-a introdus textul alin.(7) întrucât există
posibilitatea ca o persoană să exercite în
mod legal mai multe profesii concomitent.
Li se oferă astfel, posibilitatea să adere la
maxim două structuri sindicale, pentru a-şi
apăra drepturile profesionale.

Argumente pentru respingere:
Textele propuse nu sunt în concordanţă cu
prevederile Codului Muncii şi cu
recomandările misiunii OIM venite în
ianuarie 2002 în România.
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8 Articolul 2, alineatul (3)
(3) Pentru constituirea unei organizaţii
sindicale este necesar un număr de cel
puţin 15 persoane, chiar dacă îşi
desfăşoară activitatea la angajatori
diferiţi.

Dl deputat Valentin Adrian Iliescu propune
reformularea textului alin.(3) după cum urmează:
�(3) Pentru constituirea unei organizaţii sindicale
este necesar un număr de cel puţin 15 persoane,
dacă îşi desfăşoară activitatea la un singur
angajator, sau de cel puţin 50 de persoane,
dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori
diferiţi.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru crearea de organizaţii sindicale
puternice, inclusiv în cazul organizaţiilor
constituite cu angajaţii de la unităţi diferite.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că acest număr devine
restrictiv şi contravine celorlalte prevederi
din lege.

9 Art.3. � Salariaţii minori, de la împlinirea
vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei
organizaţii sindicale fără a fi necesară
încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor
lor legali.

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului după cum urmează:
�Art.3. � Persoanele minore, de la împlinirea
vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţii
sindicale fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă
a reprezentanţilor lor legali.�

Argumente pentru susţinere:
Nu se mai justifică în condiţiile modificării
art.2 alin.(1), membrii de sindicat putând fi
şi nesalariaţi.

Argumente pentru respingere:
Doar persoanele salariate pot avea dreptul de
constituire şi de asociere.

10 Art.4. � Persoanele care deţin funcţii de
conducere, funcţii de demnitate publică
conform legii, magistraţii, personalul
militar din aparatul Ministerului Apărării
Naţionale şi Ministerului de Interne,
Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Pază şi Protecţie,
Serviciul de Informaţii Externe şi
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
precum şi din unităţile aflate în

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului după cum urmează:
�Art.4. � Persoanele care deţin funcţii de
demnitate publică conform legii, magistraţi,
personalul militar din aparatul Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne,
Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de
Informaţii, Serviciului de Pază şi Protecţie,
Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, precum şi din

Argumente pentru susţinere:
Conform Codului Muncii, prin persoane cu
funcţii de conducere se înţeleg conducătorii
de unităţi, numiţi de organele superioare,
directorii, directorii generali şi asimilaţii
acestora din organele centrale şi locale, şefii
compartimentelor de muncă ai unităţilor,
precum şi asimilaţii lor, prevăzuţi în
nomenclatoarele de funcţii. Persoanele
respective au calitatea de salariat şi nu li se
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subordinea acestora, nu pot constitui
organizaţii sindicale.

unităţile aflate în subordinea acestora, nu pot
constitui organizaţii sindicale.�

poate îngrădi dreptul de a fi membri de
sindicat.

Argumente pentru respingere:
Persoanele din conducerea unităţilor nu pot
avea dublă calitate de reprezentanţi ai
patronatului şi a salariaţilor � această situaţie
ar crea o stare de confuzie şi de conflicte de
interese divergente.

11 Art.4. � Persoanele care deţin funcţii de
conducere, funcţii de demnitate publică
conform legii, magistraţii, personalul
militar din aparatul Ministerului Apărării
Naţionale şi Ministerului de Interne,
Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Pază şi Protecţie,
Serviciul de Informaţii Externe şi
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
precum şi din unităţile aflate în
subordinea acestora, nu pot constitui
organizaţii sindicale.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului după cum urmează:
�Art.4. � (1) Personalul forţelor armate, precum
şi personalul militar al Ministerului de Interne nu
poate face parte dintr-o organizaţie sindicală.
(2) Miniştrii şi cei care ocupă funcţii asimilate
celor de miniştrii, senatorii şi deputaţii, precum
şi persoanele care reprezintă efectiv interesele
angajatorilor nu pot fi membrii ai sindicatelor
lucrătorilor.�

Argumente pentru susţinere:
Se consideră că excepţiile reglementate de
art.4 ar trebui:
- fie să se limiteze exclusiv la forţele

armate şi la personalul militar al
Ministerului de Interne, fără nici o altă
precizare;

- fie să se reformuleze textul, cu două
alineate: primul să reglementeze generic
interdicţia de asociere pentru forţele
armate şi pentru personalul militar al
Ministerului de Interne, iar cel de-al
doilea să prevadă că miniştrii şi cei care
ocupă funcţii asimilate celor de miniştrii,
senatorii şi deputaţii, precum şi
persoanele care reprezintă efectiv
interesele angajatorilor nu pot fi membrii
ai sindicatelor lucrătorilor.

Întrucât Convenţia OIM nr.87/1948 admite
că pot exista excepţii de la prevederile sale
doar în privinţa forţelor armate şi a poliţiei,
extinderea excepţiei la:
- �salariaţii care deţin funcţii de conducere

în cadrul persoanelor juridice care
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angajează salariaţi� şi la �procurori sau
judecători� contravine prevederilor
convenţiei;

- �precum şi la funcţii de demnitate
publică� poate da naştere la abuzuri atâta
vreme cât nu există în cuprinsul legii o
definiţie a funcţiei de demnitate publică,
contravenind de asemenea, prevederilor
convenţiei.

Argumente pentru respingere:
S-a argumentat faptul că textul iniţiatorului
este mai cuprinzător, nu crează confuzii şi
evită omisiunile referitoare la funcţiile ce
sunt oprite de lege de la acest drept.

12 Art.8. � Pot fi aleşi în organele de
conducere membrii ai organizaţiei
sindicale care au deplină capacitate de
exerciţiu şi nu execută pedeapsa
complimentară a interzicerii dreptului de
a ocupa o funcţie sau de a exercita o
profesie de natura aceleia de care s-a
folosit condamnatul pentru săvârşirea
infracţiunii.

Dl deputat Kerekes Karoly propune reformularea
textului după cum urmează:
�Art.8. � Poate fi ales în organele de conducere
orice membru al sindicatului care are
capacitate deplină de exerciţiu şi nu a fost
condamnat printr-o hotărâre definitivă la
pedeapsa complementară de interzicere a
dreptului de a fi ales în funcţie publică.�

Argumente pentru susţinere:
Formularea acoperă şi cazurile în care s-a
executat sau s-a suspendat executarea
pedepsei complementare.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că trebuie îngrădită alegerea
în conducerea sindicatelor doar a
persoanelor care, în calitate de membri ai
conducerii, s-au folosit ilegal de această
calitate.

13 Art.8. � Pot fi aleşi în organele de
conducere membrii ai organizaţiei
sindicale care au deplină capacitate de
exerciţiu şi nu execută pedeapsa
complimentară a interzicerii dreptului de

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului după cum urmează:
Art.8. � Poate fi ales în organele de conducere
orice membru al sindicatului, care are deplină
capacitate de exerciţiu şi nu este lipsit, prin

Argumente pentru susţinere:
Textul iniţial menţine o prevedere excesiv
de restrictivă cu privire la condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească o persoană pentru
a fi aleasă în organele de conducere ale
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a ocupa o funcţie sau de a exercita o
profesie de natura aceleia de care s-a
folosit condamnatul pentru săvârşirea
infracţiunii.

hotărâre judecătorească irevocabilă, de
drepturile electorale.�

organizaţiei sindicale, respectiv aceea de a
nu se afla în executarea uneia dintre
pedepsele complementare prevăzute de legea
penală.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că trebuie îngrădită alegerea
în conducerea sindicatelor doar a
persoanelor care, în calitate de membri ai
conducerii, s-au folosit ilegal de această
calitate.

14 Art.8. � Pot fi aleşi în organele de
conducere membrii ai organizaţiei
sindicale care au deplină capacitate de
exerciţiu şi nu execută pedeapsa
complimentară a interzicerii dreptului de
a ocupa o funcţie sau de a exercita o
profesie de natura aceleia de care s-a
folosit condamnatul pentru săvârşirea
infracţiunii.

D-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu
propun reformularea textului după cum urmează:
�Art.8. � (1) În organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale poate fi ales orice
membru al sindicatului, care are deplină
capacitate de exerciţiu şi nu este lipsit, prin
hotărâre judecătorească irevocabilă, de
drepturile electorale.
(2) Demnitarii şi persoanele care deţin funcţii
de conducere în structurile administraţiei
publice, nu pot face parte din structurile de
conducere ale organizaţiilor sindicale.�

Argumente pentru susţinere:
Textul iniţial menţine o prevedere excesiv
de restrictivă cu privire la condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească o persoană pentru
a fi aleasă în organele de conducere ale
organizaţiei sindicale.
S-a introdus un nou alineat întrucât este
firesc să se introducă incompatibilităţi.

Argumente pentru respingere:
Nu există categorie juridică de hotărâre
judecătorească irevocabilă, iar această
restricţie introdusă de iniţiator nu se referă la
lipsa drepturilor electorale, ci la infracţiuni
de o anumită natură ce au drept numitor
comun calitatea de lider de sindicat.

15 Art.9. � Membrilor organelor de
conducere alese ale organizaţiilor
sindicale li se asigură protecţia legii
contra oricăror forme de condiţionare,

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului după cum urmează:
Art.9. � (1) Membrilor organelor de conducere
alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură

Argumente pentru susţinere:
Preluat din Legea patronatelor, art.5.
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constrângere sau limitare a exercitării
funcţiilor lor.

protecţia legii contra oricăror forme de
condiţionare, constrângere sau limitare a
exercitării funcţiilor lor.
(2) Demnitarii, precum şi persoanele care deţin
funcţii de conducere în structurile
administraţiei publice nu pot face parte din
organele de conducere ale sindicatelor.�

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că textul art.4 din lege
cuprinde şi această interdicţie specificată în
amendamentul propus. Prin urmare, nu mai
este necesară.

16 Articolul 10, alineatul (1)
(1) Reprezentanţilor aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
precum şi persoanelor care au deţinut o
astfel de funcţie, în termen de doi ani de
la încetarea mandatului nu li se poate
modifica sau desface contractul
individual de muncă pentru motive
neimputabile lor, pe care legea le lasă la
aprecierea celui care angajează decât cu
acordul organului colectiv de conducere
ales al organizaţiei sindicale şi al
structurii sindicale la care sunt asociaţi.

D-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu
propun reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute,
reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale
sindicatelor, precum şi persoanelor care deţin o
altă funcţie sindicală nu li se poate modifica sau
desface contractul de muncă pentru motive
neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea
celui care angajează, atât în perioada
mandatului, precum şi o perioadă de doi ani de
la încetarea acestuia, decât cu acordul organului
colectiv de conducere ales al sindicatului şi al
structurii la care sunt afiliaţi.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru o exprimare mai clară.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că forma propusă de iniţiator
este mai corectă şi cuprinde unitar modul de
apărare al drepturilor conducătorilor
sindicali împotriva abuzurilor patronatului.

17 Articolul 10, alineatele (1), (2) şi (3)
(1) Reprezentanţilor aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
precum şi persoanelor care au deţinut o
astfel de funcţie, în termen de doi ani de
la încetarea mandatului nu li se poate
modifica sau desface contractul
individual de muncă pentru motive
neimputabile lor, pe care legea le lasă la

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textelor alin.(1), (2) şi (3)
după cum urmează:
�Art.10. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute,
reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale
sindicatelor, precum şi persoanelor care deţin o
altă funcţie sindicală nu li se poate modifica sau
desface contractul de muncă pentru motive
neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea

Argumente pentru susţinere:
Reglementarea din proiect nu este în
concordanţă deplină cu prevederile
Convenţiei OIM nr.98/1949 privind dreptul
de organizare şi negociere colectivă, în ceea
ce priveşte asigurarea unei protecţii adecvate
a lucrătorilor contra actelor de discriminare
antisindicală, legea neprevăzând o procedură
rapidă şi eficientă de soluţionare a unor
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aprecierea celui care angajează decât cu
acordul organului colectiv de conducere
ales al organizaţiei sindicale şi al
structurii sindicale la care sunt asociaţi.
(2) Este interzisă modificarea şi/sau
desfacerea contractelor individuale de
muncă, atât ale reprezentanţilor aleşi în
organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale, cât şi ale membrilor acestora,
din iniţiativa angajatorului, pentru motive
care privesc activitatea sindicală.
(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea
prevederilor alin.(1) cei care au fost
revocaţi din funcţiile sindicale de
conducere deţinute prentru încalcarea
prevederilor statutare sau legale.

celui care angajează, decât cu acordul organului
colectiv de conducere ales al sindicatului şi al
structurii la care sunt afiliaţi.
(2) În cazul modificării sau desfacerii
contractelor de muncă ale persoanelor prevăzute
la alin.(1), până la proba contrarie, se prezumă
că acestea privesc activitatea sindicală.
(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor
alin.(1) şi (2) cei care au fost revocaţi din funcţiile
sindicale.�

astfel de cazuri.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că forma propusă de iniţiator
este mai corectă şi cuprinde unitar modul de
apărare al drepturilor conducătorilor
sindicali împotriva abuzurilor patronatului.

18 Articolul 11, alineatul (1)
(1) Pe perioada în care persoana aleasă în
organul de conducere este salarizată de
organizaţia sindicală, contractul său
individual de muncă, sau, după caz,
raportul de serviciu se supendă, iar
aceasta îşi păstrează funcţia şi locul de
muncă avute anterior, precum şi
vechimea în muncă, respectiv în
specialitate sau în funcţia publică
deţinută, în condiţiile legi. Pe postul
acesteia poate fi încadrată o altă persoană,
numai cu contract individual de muncă pe
durată determinată.

D-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu
propun modificarea alin.(1) după cum urmează:
�(1) Pe perioada în care persoana aleasă în organul
de conducere este salarizată de organizaţia
sindicală, contractul său individual de muncă sau,
după caz, raportul de serviciu se suspendă.
Persoana aleasă îşi păstrează funcţia şi locul de
muncă avute anterior, precum şi vechimea în
muncă, respectiv în specialitate sau în funcţia
publică deţinută, în condiţiile legi. Pe postul
acesteia poate fi încadrată o altă persoană, numai
cu contract individual de muncă pe durată
determinată.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru o redactare mai coerentă.

Argumente pentru respingere:
Textul propus nu poate înlătura eventualele
abuzuri şi în plus, omite posibilitatea oferită
patronului de a folosi cum crede de cuviinţă
forţa de muncă de care dispune.
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19 Articolul 11, alineatul (1)
(1) Pe perioada în care persoana aleasă în
organul de conducere este salarizată de
organizaţia sindicală, contractul său
individual de muncă, sau, după caz,
raportul de serviciu se supendă, iar
aceasta îşi păstrează funcţia şi locul de
muncă avute anterior, precum şi
vechimea în muncă, respectiv în
specialitate sau în funcţia publică
deţinută, în condiţiile legi. Pe postul
acesteia poate fi încadrată o altă persoană,
numai cu contract individual de muncă pe
durată determinată.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Reprezentanţilor aleşi în organele de
conducere ale sindicatelor, precum şi
persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie,
în termen de un an de la încetarea mandatului
nu li se poate modifica sau desface contractul
de muncă pentru motive neimputabile lor pe
care legea le lasă la aprecierea celui care
angajează, decât cu acordul organului sindical
superior.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru evitarea abuzurilor, reprezentanţilor
aleşi în organele de conducere ale
sindicatelor nu li se poate modifica sau
desface contractul de muncă, decât cu
acordul organului sindical superior (federaţia
la care sindicatul este afiliat).

Argumente pentru respingere:
Textul propus nu poate înlătura eventualele
abuzuri şi în plus, omite posibilitatea oferită
patronului de a folosi cum crede de cuviinţă
forţa de muncă de care dispune.

20 Art.12. � Prin contractele colective de
muncă sau, după caz, prin acorduri
privind raporturile de serviciu se pot
stabili, în condiţiile legii, şi alte drepturi
şi măsuri de protecţie, înafara celor
prevăzute în art.10 alin.(1), (2) şi (4) şi
art.11, pentru cei aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale.

Dl deputat Costel Eugen Popescu propune
eliminarea articolului.

Argumente pentru susţinere:
Pentru a nu da posibilitatea creării de
privilegii speciale pentru liderii de sindicat.

Argumente pentru respingere:
Nu se poate renunţa la dreptul de negociere
prezent în legea contractului colectiv.

21 Art.13. � Organul de conducere al
organizaţiei sindicale are obligaţia de a
ţine o evidenţă a numărului de membri, a
încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.

D-na deputat Bondi Gyongyike propune
eliminarea articolului.

Argumente pentru susţinere:
Prin această dispoziţie se dă posibilitatea
statului de a ontrola activitatea sindicală.

Argumente pentru respingere:
Cerinţă specifică tuturor organizaţiilor de
acest fel înregistrate prin legi speciale.
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22 Art.24. � Cotizaţia plătită de membrii
organizaţiei sindicale în cuantum de
maximum 1% din venitul brut realizat
este deductibilă din baza de calcul a
impozitului pe venit.

D-nii deputaţi Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu propun reformularea textului după cum
urmează:
�Art.24. � Cotizaţia plătită de membrii
organizaţiei sindicale este în cuantum de
maximum 1% din venitul brut realizat.�

Argumente pentru susţinere:
Deducerile din baza de impozitare pe venitul
global sunt stipulate prin lege organică şi se
referă doar la contribuţii obligatorii. Se
deschide un şir nesfârşit de excepţii.

Argumente pentru respingere:
Îniţiatorul a motivat şi argumentat
necesitatea acordării acestor facilităţi
financiare pentru stimularea activităţilor
sindicale.

23 Articolul 27, alineatul (2)
(2) La elaborarea proiectelor de acte
normative privind activităţile de interes
sindical iniţiatorii vor solicita în prealabil
punctul de vedere scris şi motivat al
organizaţiilor sindicale reprezentative la
nivel naţional.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:
�(2) La elaborarea de acte normative care privesc
raporturile de muncă, contractele colective de
muncă, protecţia socială, precum şi a oricăror
reglementări referitoare la dreptul de asociere
şi la activitatea sindicală, iniţiatorii vor solicita
în prealabil avizul consultativ, scris şi motivat al
structurilor sindicale reprezentative.�

Argumente pentru susţinere:
Trebuie specificate activităţile de interes
sindical.

Argumente pentru respingere:
În urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia
necesităţii eliminării acestui alineat întrucât
aceste solicitări ale punctelor de vedere pot
duce în mod nejustificat la întârzierea
procesului legislativ.

24 Articolul 27, alineatul (2)
(2) La elaborarea proiectelor de acte
normative privind activităţile de interes
sindical iniţiatorii vor solicita în prealabil
punctul de vedere scris şi motivat al
organizaţiilor sindicale reprezentative la
nivel naţional.

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului alin.(2) după cum urmează:
�(2) La elaborarea proiectelor de acte normative
privind activităţile de interes profesional,
economic, social, cultural şi sportiv pentru
membrii de sindicat, iniţiatorii vor solicita în
prealabil punctul de vedere scris şi motivat al
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel
naţional.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru explicitarea sintagmei �interes
sindical�

Argumente pentru respingere:
În urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia
necesităţii eliminării acestui alineat întrucât
aceste solicitări ale punctelor de vedere pot
duce în mod nejustificat la întârzierea
procesului legislativ.
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25 Articolul 28, alineatul (1)
(1) Organizaţiile sindicale apără
drepturile membrilor lor ce decurg din
legislaţia muncii, statutele funcţionarilor
publici, contractele colective de muncă şi
contractele individuale de muncă, precum
şi acordurile privind raporturile de
serviciu pentru funcţionarii publici în faţa
instanţelor judecătoreşti, organelor de
jurisdicţie, altor instituţii sau autorităţi ale
statului, prin apărători proprii sau aleşi.

Dl deputat Kerekes Karoly propune reformularea
textului alin.(1) după cum urmează:
�(1) Organizaţiile sindicale apără drepturile
membrilor lor ce decurg din legislaţia muncii,
statutele funcţionarilor publici, contractele
colective de muncă şi contractele individuale de
muncă, precum şi acordurile privind raporturile de
serviciu pentru funcţionarii publici în faţa
autorităţii judecătoreşti, prin avocaţi angajaţi de
către acestea.�

Argumente pentru susţinere:
Consilierul juridic al organizaţiei sindicale
nu are calitatea de avocat, astfel nu poate fi
apărătorul unui membru de sindicat într-un
litigiu de muncă ce are ca obiect executarea
sau încetarea unui contract individual de
muncă. Prin amendamentul propus se
elimină contradicţia între Legea nr.51/1995
privind organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat şi dispoziţiile acestui alineat.

Argumente pentru respingere:
Organizaţiile sindicale, în calitatea lor de
persoane juridice, îşi pot delega un
reprezentant al lor în faţa instanţelor
judecătoreşti, acesta având, deci, şi calitatea
de apărător al drepturilor ce decurg din
legislaţia muncii. Acest fapt se petrece prin
chiar prevederile acestei legi (art.28). Ideea
reprezentării doar prin avocaţi fiind
restrictivă.

26 Art.30. � (1) Angajatorii au obligaţia de a
invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor
sindicale să participe în consiliile de
administraţie la discutarea problemelor de
interes profesional, economic, social sau
cultural.

Dl deputat Costel Eugen Popescu propune
eliminarea textului alin.(1).

Argumente pentru susţinere:
Se consideră că aceste obligaţii decurg şi din
alte prevederi ale dreptului muncii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară obligaţia din partea
patronatului de a dialoga, ca şi de a se
consulta cu organizaţiile de sindicat.
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27 Articolul 34, alineatul (1)
(1) Membrii aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
personalul de specialitate şi administrativ
din aparatul acestora, pot fi salarizaţi din
fondurile organizaţiei sindicale, sau în
conformitate cu prevederile contractului
colectiv de muncă.

D-nii deputaţi Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu şi Costel Eugen Popescu propun
eliminarea cuvântului �sau�.

Argumente pentru susţinere:
Liderii  de sindicat trebuie să fie salarizaţi
doar din fondurile organizaţiilor sindicale
pentru a respecta principiul de bază al
neutralităţii şi eficienţei demersului sindical.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că este necesar ca liderii de
sindicat să nu fie salarizaţi şi de către
patronat, facilitând astfel imixtiunea în
treburile sindicatului, dar în acelaşi timp nu
poate fi restricţionat dreptul de a negocia în
cadrul contractului colectiv şi aspectele
privind salarizarea liderilor de sindicat.

28 Articolul 34, alineatul (1)
(1) Membrii aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
personalul de specialitate şi administrativ
din aparatul acestora, pot fi salarizaţi din
fondurile organizaţiei sindicale, sau în
conformitate cu prevederile contractului
colectiv de muncă.

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului alin.(1) după cum urmează:
�(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale, personalul de specialitate
şi administrativ din aparatul acestora, pot fi
salarizaţi din fondurile organizaţiei sindicale sau
din fondurile unităţii, în conformitate cu legea şi
cu prevederile contractului colectiv de muncă.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru a preîntâmpina abuzurile din partea
angajatorilor în interpretarea legii.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că este necesar ca liderii de
sindicat să nu fie salarizaţi şi de către
patronat, facilitând astfel imixtiunea în
treburile sindicatului, dar în acelaşi timp nu
poate fi restricţionat dreptul de a negocia în
cadrul contractului colectiv şi aspectele
privind salarizarea liderilor de sindicat.
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29 Articolul 34, alineatele (1), (2) şi (3)
(1) Membrii aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
personalul de specialitate şi administrativ
din aparatul acestora, pot fi salarizaţi din
fondurile organizaţiei sindicale, sau în
conformitate cu prevederile contractului
colectiv de muncă.
(2) În funcţiile de specialitate, care
necesită o calificare superioară, pot fi
angajaţi şi salariaţi ai altor unităţi,
urmând ca aceştia să-şi desfăşoare
activitatea înafara programului de muncă,
precum şi pensionari.
(3) Persoanele încadrate potrivit alin.(2)
pot cumula, în condiţiile prevăzute de
lege, salariul şi, după caz, pensia, cu
veniturile obţinute din activitatea prestată
la organizaţia sindicală.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului după cum urmează:
�(1) Membrii organelor de conducere ale
organizaţiilor sindicale pot fi salarizaţi sau
indemnizaţi din fondurile sindicatelor, potrivit
reglementărilor proprii.
(2) Persoanele care ocupă funcţii de specialitate
şi administrative în aparatul sindicatului sau în
unităţile economico-sociale subordonate vor fi
salarizate din fondurile sindicatului şi vor
putea cumula, în condiţiile legii, salariul şi,
după caz, pensia, cu veniturile obţinute din
activitatea prestată la sindicate.�

Argumente pentru susţinere:
Trebuie specificată forma de retribuţie a
muncii şi totodată specificul funcţiei
ocupate.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că este necesar ca liderii de
sindicat să nu fie salarizaţi şi de către
patronat, facilitând astfel imixtiunea în
treburile sindicatului, dar în acelaşi timp nu
poate fi restricţionat dreptul de a negocia în
cadrul contractului colectiv şi aspectele
privind salarizarea liderilor de sindicat.

30 Articolul 35, alineatul (1)
(1) Membrii aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
care lucrează nemijlocit în unitate în
calitate de salariaţi, au dreptul la
reducerea programului lunar cu 3-5 zile
pentru activităţi sindicale, fără afectarea
drepturilor salariale.

D-nii deputaţi Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu propun eliminarea sintagmei �fără
afectarea drepturilor salariale� din finalul
textului.

Argumente pentru susţinere:
Astfel se crează posibilitatea negocierii
aspectelor legate de salarizare.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat că propunerea aduce atingere
dreptului de a negocia liber contractul
colectiv de muncă.
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31 Articolul 35, alineatele (1) şi (2)
(1) Membrii aleşi în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale,
care lucrează nemijlocit în unitate în
calitate de salariaţi, au dreptul la
reducerea programului lunar cu 3-5 zile
pentru activităţi sindicale, fără afectarea
drepturilor salariale.
(2) Numărul de zile cumulate pe an şi
numărul celor care pot beneficia de
acestea se stabilesc prin contractul
colectiv de muncă.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textelor alin.(1) şi (2) după
cum urmează:
�(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale
sindicatelor, care lucrează nemijlocit în unitate în
calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea
programului lunar, fără diminuarea
corespunzătoare a salariului, cu 5 până la 10
zile pentru activităţi sindicale.
(2) Numărul celor care pot beneficia de
prevederile alin.(1), precum şi durata timpului
se stabilesc funcţie de numărul membrilor de
sindicat, prin contractele colective de muncă.�

Argumente pentru susţinere:
Numărul celor care beneficiază de
prevederile alin.(1) se stabileşte şi în funcţie
de numărul membrilor de sindicat.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că propunerea aduce atingere
dreptului de a negocia liber contractul
colectiv de muncă.

32 Art.41. � (1) Organizaţiile sindicale se
pot constitui la nivelul unităţii, şi se pot
asocia după criteriul ramurii de activitate,
al profesiei sau după criteriul teritorial.
(2) Două sau mai multe organizaţii
sindicale constituite la nivelul unor
unităţi diferite din aceeaşi ramură de
activitate sau profesie, se pot asocia în
vederea constituirii unei federaţii
sindicale profesionale.
 (4) Confederaţiile şi federaţiile sindicale
pot constitui uniuni sindicale teritoriale
din organizaţiile sindicale componente.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textelor alineatelor (1), (2) şi
(4) după cum urmează:
�Art.41. � (1) Organizaţiile sindicale au dreptul
de a-şi constitui structuri proprii pe unitate,
ramură, profesie sau teritoriu.
(2) Două sau mai multe sindicate ori cel puţin
3% din lucrătorii unei ramuri de activitate sau
profesii se pot asocia în vederea constituirii unei
federaţii.
(4) Confederaţiile şi federaţiile sindicale îşi pot
constitui uniuni teritoriale din organizaţiile
sindicale componente.�

Argumente pentru susţinere:
Redactarea din proiect a primelor două
alineate nu are darul de a asigura aplicarea
deplină a principiului de liberă asociere şi
organizare în sindicate, continuând să
menţină prevederi restrictive.

Argumente pentru respingere:
Propunerile făcute restricţionează dreptul de
asociere contrar tocmai argumentelor aduse
în motivarea susţinerii propunerii.

33 Art.41. � (2) Două sau mai multe
organizaţii sindicale constituite la nivelul
unor unităţi diferite din aceeaşi ramură de

D-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu
propun reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:

Argumente pentru susţinere:
Pentru coerenţă legislativă.
Argumente pentru respingere:
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activitate sau profesie, se pot asocia în
vederea constituirii unei federaţii
sindicale profesionale.

�alin.(2) Două sau mai multe sindicate ori cel
puţin 3% din lucrătorii unei ramuri de
activitate sau profesii, angajaţi în două sau mai
multe unităţi diferite, se pot asocia în vederea
constituirii unei federaţii.�

Pentru o mai corecta formulare, a fost
acceptată forma propusa la pct.10 al
amendamentelor admise din prezentul
raport.

34 Art.53 (1)
(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amendă de la 20.000.000 lei la
50.000.000 lei următoarele fapte:
a) împiedicarea exerciţiului dreptului de
liberă organizare sau asociere sindicală în
scopurile şi în limitele prevăzute de
prezenta lege;
b) condiţionarea sau constrângerea în
orice mod, având ca scop limitarea
exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor
aleşi în organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale.

D-nii deputaţi Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară
propun reformularea textului alin.(1) după cum
urmează:
�(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu
închisoare sau cu amendă de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei următoarele fapte:
a) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă
organizare sau asociere sindicală, în scopurile şi în
limitele prevăzute de prezenta lege;
b) condiţionarea sau constrângerea în orice mod,
având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor
funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere
ale organizaţiilor sindicale.�

Argumente pentru susţinere:
Ispăşirea pedepsei prin creşterea
cuantumului amenzilor.
Argumente pentru respingere:
Prevederile din acest alineat nu respectă
cuantumurile stabilite prin prevederile Legii
penale şi astfel contravin legilor în vigoare
neputând fi adoptate (între amenda penală şi
cuantumul pedepsei este stabilită o anumită
corelaţie).

Acest proiect de lege a fost adoptat cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri, în forma prezentată în prezentul raport.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
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Expert Bogdan PASCU
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