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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 

 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 62/2011 a 
dialogului social 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 

306/2018 din 9 mai 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea Legii 62/2011 a 

dialogului social. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.154/2.03.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/269/24.05.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.520/30.03.2018). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(2) al art.3 din Legea dialogului social nr.62/2011, în sensul reducerii 
numărului minim de membri necesari pentru înfiinţarea unui sindicat, de 
la 15 la 3 angajaţi. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 30 mai 2018  
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- dl Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale; 

- d-na Claudia Butuza – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale. 
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 22 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).  
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 mai 
2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- reducerea semnificativă a numărului minim de membri necesari 
pentru constituirea unui sindicat (cel puţin 3 angajaţi) poate crea 
disfuncţionalităţi, precum şi imposibilitatea respectării efective a tuturor 
condiţiilor prevăzute de lege pentru constituirea, asigurarea conducerii, 
dar mai ales, reprezentativităţii acestora. 

- soluţia legislativă poate crea apariţia unor vicii de 
neconstituţionalitate în raport cu art.9 şi art.40 alin.(1) din Constituţie. 
Soluţia propusă nu poate asigura îndeplinirea condiţiilor necesare pentru 
adoptarea unui statut al unei organizaţii sindicale, prevăzute de art.6 din 
Legea nr.62/2011 şi, pe cale de consecinţă, determină neconformitatea cu 
dispoziţiile art.9 din Constituţie. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
   

 
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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