
 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Nr. 4c-9/842 Nr. 4c-13/1006 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2021  
 

PLx 656/2020 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011, 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, în procedură obişnuită, cu adresa  

nr. PLx 656/2020 din 20 octombrie 2020, pentru dezbatere şi examinare 

pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Nr. 4c-9/842 Nr. 4c-13/1006 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2021  
 

PLx 656/2020 
 

 
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii dialogului social nr.62/2011 

 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificărille ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunități, au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 656/2020 din 20 octombrie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii dialogului social nr.62/2011. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii dialogului social nr.62/2011, urmărindu-se, conform 
expunerii de motive, depăşirea disfuncţionalităţilor existente în prezent şi 
relansarea dialogului social în România.  

Principalele modificări vizează, între altele: 
- reducerea numărului membrilor fondatori ai unui sindicat de la 15 

la 5 membri din aceeaşi unitate sau 10 membri din unităţi diferite din 
acelaşi sector de activitate 

- includerea unor prevederi care să dea drepturi şi altor lucrători, pe 
lângă cei angajaţi în baza unui contract individual de muncă sau raport de 
serviciu, de a constitui sau de a participa la un sindicat 
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- simplificarea şi completarea, unde a fost cazul, a dispoziţiilor 
referitoare la constituirea, dobândirea personalităţii juridice, modificarea 
statutelor, patrimoniul, atribuţiile, reorganizarea şi lichidarea, atât în ceea 
ce priveşte organizaţiile sindicale cât şi cele patronale 

- includerea unor prevederi clare referitoare la protecţia liderilor 
sindicali, pentru a evita presiunile din partea angajatorilor asupra acestora 

- reducerea pragului de reprezentativitate la 5%, la nivel naţional, 
sector de activitate şi grup de unităţi, atât pentru organizaţiile sindicale 
cât şi pentru cele patronale. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în 

vedere: 
 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.777/07.08.2020) 
 avizul Consiliului Economic şi Social (nr.6184/24.07.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/484/15.06.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/595/27.10.2020) 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate.  

 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2021 şi au hotărât, cu majoritate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii conform 
propriei liste de prezenţă. 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din 7 decembrie 2021 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 20 membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dl Cristian Mihai – consilier juridic, Blocul Național Sindical 
- dl Eduard Floria - vicepreședinte, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant Confederația Patronală Concordia. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 14 octombrie 2020, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 

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

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de  respingere a 
proiectului de lege, pentru următoarele considerente: 

 
1. Reglementarea privind protecţia liderilor în faţa concedierii în 

termen de 2 ani de la încetarea mandatului este neconstituţională, potrivit 
Curţii Constituţionale a României, care a decis în 2015 că articolul din 
Codul Muncii care prevede că liderii de sindicat nu pot fi concediaţi este 
neconstituţional. Curtea a motivat că aceştia trebuie să beneficieze de 
protecţie pentru activitatea sindicală depusă, şi nu pentru cea 
profesională, de bază. „Scopul reglementării, acela de a proteja activitatea 
sindicală prin instituirea unei măsuri de protecţie a mandatului exercitat 
de reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, nu poate 
veni în coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situaţia de a 
suporta o sarcină excesivă, de natură a-i afecta dreptul de proprietate, 
consacrat de art.44 din Constituţie. Evident că o protecţie a persoanelor 
alese în organele de conducere ale sindicatului se impune, dar o astfel de 
protecţie trebuie să funcţioneze exclusiv în raport cu activitatea sindicală 
efectiv desfăşurată (asigurată, de altfel, de prevederile din Codul muncii), 
iar nu în ceea ce priveşte activitatea profesională, de bază, a angajatului, 
care este într-o situaţie juridică identică cu ceilalţi angajaţi sub aspectul 
incidenţei dispoziţiilor din Codul muncii." 

 
2. Prevederile referitoare la obligativitatea invitării sindicatului la 

şedinţele Consiliului de Administraţie reprezintă o imixtiune inutilă în 
organizarea companiei, cu un impact major asupra autonomiei 
decizionale, care aduce o tensionare inutilă a dialogului social la nivel de 
unitate. De asemenea, o astfel de soluţie este şi contrară dreptului 
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angajatorului de a deţine anumite informaţii confidenţiale, informaţii 
”apărate” în cuprinsul tuturor reglementărilor europene privind dreptul la 
informare a salariaţilor.  

În prezent, obligaţiile de informare şi consultare a angajaţilor sunt 
reglementate de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de 
informare şi consultare a angajaţilor. Obligaţia există inclusiv pentru 
deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în 
relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă. 

Legea a dialogului social nr. 62/2011, în forma actuală, prevede 
posibilitatea invitării sindicatului reprezentativ la şedinţele consiliului de 
administraţie, cu obligativitatea comunicării hotărârilor adoptate în 2 zile 
lucrătoare, indiferent dacă angajatorul a decis sau nu să invite sindicatul 
reprezentativ la şedinţa respectivului organ de conducere. 

Existenţa unui dialog social eficient se bazează pe dreptul la 
informare şi consultare a salariaţilor, cu privire la activitatea 
întreprinderilor, garanţia valorificării sale fiind dată prin Legea 
nr.467/2006, ce transpune dispoziţiile Directivei 2002/14/CE.  

 
3. În forma propusă, acest proiect nu este menit să susţină dialogul 

social, ci din contră, va genera un conflict între angajaţi şi angajatori  
într-un context economico-social complex, care are nevoie de atenţia 
tuturor pentru redresare. România se află într-una dintre cele mai delicate 
momente de după 1989. Este un moment critic, în care partenerii sociali 
trebuie să-şi folosească energiile pentru a identifica împreună soluţii 
pentru cei aflaţi în pericol. 

În acest context nu se consideră a fi prioritară reaşezarea puterii de 
negociere a partenerilor sociali într-o nouă lege. Multitudinea de propuneri 
legislative care se succed şi se suprapun contribuie la un grad mare de 
instabilitate, în schimb, patronatele îşi doresc canalizarea energiei pentru 
un dialog constructiv în legătură cu măsurile de relansare economică şi 
păstrare a locurilor de muncă. 

Natura dialogului social este dată de contextul istoric şi social, astfel 
că se poate observa cum în Europa Centrală şi de Est dialogul social este 
încă în proces de consolidare. În plus, dată fiind perioada istorică în care 
ne aflăm, cadrul legal şi de reglementare trebuie să aibă în vedere 
evoluţiile tehnologice şi schimbările de natură economică, socială şi în 
domeniul muncii care vin odată cu aceasta. 

Astfel, orice modificări aduse Legii dialogului social trebuie să ţină 
seama de revoluţia industrială 4.0, digitalizarea muncii, noile forme de 
muncă - flexibilizarea, formele atipice, munca pe platforme, să răspundă 
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într-o manieră flexibilă acestor noi provocări, să încurajeze dialogul real şi 
negocierile voluntare la toate nivelurile.  

 
4. Sub aspect tehnico-legislativ, unele prevederi sunt susceptibile a 

încălca dispoziţiile constituţionale. Cu titlu de exemplu, ne referim la art.9 
din Constituţia României, coroborat cu art.20 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului şi cu art. 11 din Convenţia Europeană a drepturilor 
omului privind libertatea de asociere. 
 De asemenea, sunt încălcate mai multe dispoziţii ale Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din această lege, modificarea 
sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se 
afectează concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu 
priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz 
contrar, actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie în 
întregime abrogat. Întrucât intervenţiile cuprinse în cele 70 de pagini ale 
prezentului proiect vizează aproape integral dispoziţiile Legii dialogului 
social nr.62/2011 (conţinute în 220 de articole), introducând şi numeroase 
articole noi, ar fi fost necesară abrogarea acesteia şi înlocuirea sa cu o 
nouă reglementare de sine stătătoare. 

În privinţa conţinutului normativ al prezentei propuneri, nu se 
respectă dispoziţiile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevăd că propunerile trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă 
a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne 
şi că proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile, care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi 
eficienţă legislativă. Totodată, modul de transpunere şi limbajul ipotezelor 
juridice sunt, în cea mai mare parte, defectuoase. 

Cu privire la normele de tehnică legislativă, Curtea Constituţională, 
în Decizia nr.26/2012, a statuat că, deşi „nu au valoare constituţională, 
(...) prin reglementarea acestora au fost impuse o serie de criterii 
obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este 
necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea 
legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare 
act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea 
unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, 
având claritatea şi previzibilitatea necesară.” 
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De asemenea, în Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2016, s-a 
statuat că „una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează 
calitatea actelor normative”, orice act normativ trebuind „să îndeplinească 
anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, 
ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis 
pentru a putea fi aplicat” şi că „respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
se constituie într-un veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma 
aplicării art.1 alin.(5) din Constituţie.” 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

 
 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

SECRETAR, 
Ladányi László-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
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