
 1 

 

 

 

Proiect 

 

Lege privind negocierile colective de muncă 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 
Prezenta lege reglementează procedura organizării, desfăşurării și finalizării negocierilor 

colective precum şi încheierea, executarea și încetarea contractelor colective de muncă, în 

sectorul public și privat . 

Art. 2
 

Dispozițiile prezentei legi se aplică:
 

a. Persoanelor care prestează activitatea în baza contractului individual de muncă; 

b. Persoanelor care prestează activitatea în calitate de funcționari publici, funcționari 

publici cu statut special. 

Art. 3 
(1) În sensul prezentei legi, se definesc următorii termeni:  

a) negocierea colectivă reprezintă negocierea dintre angajator, respectiv organizația patronală, 

și angajați reprezentați de organizații sindicale sau de reprezentanții angajaților, prin care se 

urmărește încheierea unui contract colectiv de muncă. 

b) contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau 

organizaţia patronală, pe de o parte, şi angajaţi, reprezentaţi de organizații sindicale sau de 

reprezentanții angajaților, de cealaltă parte.  

Prin contractul colectiv de muncă se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, 

precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă; 

c) prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică care poate, potrivit legislaţiei în 

vigoare, să angajeze personal prin încheierea de contracte individuale de muncă sau în baza  

altor acte juridice; 

d) angajatul este lucrătorul din sectorul public și privat,funcţionarul public și funcţionarul 

public cu statut special, care prestează muncă remunerată, pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, în baza unui contract individual de muncă sau a unui act de numire în funcție; 

e)  organizaţia patronală este acea organizație constituită potrivit legii,  

f) organizaţia sindicală este organizaţia constituită conform legii,  

g) reprezentanții angajaților sunt cei aleși și mandatați de către angajați să îi reprezinte potrivit 

legii; 

h) sectoarele de activitate sunt sectoarele economiei naționale care grupează domenii de 

activitate definite conform codului CAEN.  

Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza clauzelor contractului 

colectiv de muncă încheiat la nivel național sau, în lipsa acestuia, pe baza acordului scris al 

confederațiilor patronale și sindicale reprezentative. 

 

Art. 4 
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(1) Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea 

intereselor părţilor, prevenirea sau limitarea conflictelor de interese şi asigurarea păcii sociale.  

(2) Fac parte din contractele colective de muncă şi acordurile prin care se solutioneaza 

conflictele de munca. 

(3) Contractele colective de muncă vor cuprinde și alte clauze privind protecția celor aleși  

 în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau a reprezentanților angajaților decât 

cele prevăzute de lege. 

 

Art. 5 

(1) Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul angajatorului, grupurilor de 

angajatori sectoarelor de activitate, precum şi la nivel naţional. 

 

Art. 6 
(1) Negocierea colectivă este obligatorie în cazul angajatorilorcu cel puțin 15 de angajaţi.  

(2) Negocierea colectivă are drept obiect cel puțin următoarele elemente: salarizarea, durata 

timpului de lucru și de odihnă, conditiile de munca, programul de lucru, procedurile 

amiabile de soluționare a conflictelor, obiectivele de performață individuală, criteriile de 

evaluare a activității angajațiilor, echivalarea funcțiilor din cadrul întreprinderii, procedurile 

de selecție a persoanelor care solicită angajarea. 

(3) În cazul contractelor colective de muncă cu o durată mai mare de 1 an, negocierea colectivă 

are loc în fiecare an și are drept obiect următoarele elemente: salarizarea, programul de 

lucru, durata timpului de muncă și de odihnă. 

 

Art. 7
 

(1) Declanșarea negocierilor colective reglementate potrivit art. 6 are loc după cum urmează: 

a) cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an; 

b) după 10 luni de la înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate pe o durată mai 

mare de 1 an, cu privire la elementele care fac obiectul negocierii obligatorii prevăzute la art. 6 

alin. (3); 

c) oricând în anul calendaristic următor celui care a avut loc negocierea colectivă, neurmată de 

încheierea unui contract colectiv de muncă. 

(3) Durata negocierilor colective este de 60 de zile. Dacă părțile au prevăzut o durată mai mică 

a negocierii colective, pot conveni prelungirea negocierilor, fără a depăși 60 de zile.  

 

Art. 8 

(1) La nivelul angajatorului, iniţiativa negocierii aparţine acestuia. 

(2) În cazul în care angajatorul nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la solicitarea 

organizaţiei sindicale sau a reprezentanților angajaților,după expirarea unui termen de 10 zile de 

la data primirii cererii de către angajator. 

(3)La nivelul grupului de angajatori, sectorului de activitate şi la nivel naţional, iniţiativa 

negocierii aparţine oricăruia dintre parteneri. 

 

Art. 9 
(1) După expirarea unui termen de 10 zile de la iniţierea negocierii prevăzute de art. 8 alin.(1) și 

alin.(2), angajatorii au obligaţia să convoace părţile, în vederea negocierii contractului colectiv 

de muncă. 

(2) La prima reuniune, părţile prezente la negocieri încheie un proces-verbal care va cuprinde 

cel puțin următoarele mențiuni: 

a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei  

împuterniciri scrise; 

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; 

c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi; 
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d) locul şi calendarul reuniunilor; 

e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri; 

f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere; 

(3) Negocierile se declanșează de la data primei reuniuni. Reprezentanții mandatați ai părților 

convin asupra informaţiilor publice si cu caracter confidenţial  pe care angajatorul le va pune la 

dispoziţia organizațiilor sindicale sau reprezentanților angajaților, după caz, şi data pânăla care 

urmează a îndeplini această obligaţie.  

(4) Angajatorul are obligația să furnizeze informații detaliate și concrete cu privire la situația 

economică și financiară a întreprinderii, precum și a locurilor de muncă, si nivelele de salarizare 

pe functii.  

La solicitarea angajatorului, prin acordul părților se pot stabili categoriile de informații a căror 

căror furnizare ar putea produce prejudicii întreprinderii și care, după caz, nu vor fi comunicate 

sau  asupra cărora organizațiile sindicale sau reprezentanții angajaților vor păstra caracterul lor 

confidențial. 

(5) Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţiile patronale le vor pune la dispoziţia 

organizațiilor sindicale sau reprezentanților angajaților trebuie să permită o analiză a situaţiei 

economico - financiare şi vor cuprinde cel puţin date referitoare la: 

a) situaţia economico - financiară actuală, precum şi perspectiva de evoluţie a acesteia; 

b) sistemul de salarizare (propus pe durata aplicării contractului colectiv de muncă); 

c) situaţia, structura şi evoluţia estimată a ocupării forţei de muncă, precum şi eventualele 

măsuri preconizate pe durata aplicării a contractului colectiv de muncă; 

d) măsurile propuse de angajator privind organizarea muncii, programului şi a timpului de lucru 

pe durata aplicării contractului colectiv de muncă; 

e) măsurile propuse de angajator privind protecţia drepturilor angajaților în caz de transfer al 

întreprinderii, unității saua unor părţi ale acestora; 

f) nivelele de salarizare pentru fiecare functie in parte.  

(6) La fiecare şedinţă de negociere se încheie procese verbale semnate de reprezentanţii 

mandataţi ai părţilor în care se consemnează conţinutul negocierilor. 

 

Art. 10 

(1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă, părţile sunt egale şi 

libere. 

(2) Este interzisă orice fel de imixtiune a autorităţilor publice, în negocierea, încheierea, 

executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă. 

 

Art. 11 
(1) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel 

inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. 

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un 

nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă aplicabile.   

(3) Contractele colective de muncă nu pot stabili drepturi la un nivel inferior celui prevăzut de 

lege. 

 

 

CAPITOLUL II 

Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă 

 

Art. 12 
Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizaţiile patronale şi angajaţii, 

prin organizaţiile sindicale sau reprezentanții angajaților, după caz, reprezentaţi după cum 

urmează: 

(1) Angajatorul sau organizaţiile patronale:  
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a) la nivelul angajatorului, de către organul de conducere al acestuia, stabilit prin lege, statut ori 

regulament de funcţionare, după caz; 

b) la nivel de grup de angajatori, sector de activitate şi la nivel naţional, de către organizaţiile 

patronale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi; 

(2) Angajaţii:  

a) la nivelul angajatorului, reprezentarea angajaților la negocieri se realizează după cum 

urmează: 

 sindicatul/sindicatele reprezentative conform dispozițiilor prezentei legi; 

 federațiile sindicale reprezentative, în cazul în care la nivelul unității sunt constituite 

organizații sindicale afiliate la acestea, care au solicitat participarea la negocieri a 

federației;  

 reprezentanții salariaților, dacă la nivelul angajatorului nu este constituită o organizație 

sindicală sau, deși există constituite una sau mai multe organizații sindicale, acestea nu 

sunt reprezentative conform dispozitiilor prezentei legi. 

b) la nivelul grupurilor de angajatori, al sectoarelor de activitate și la nivel național, de către 

organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi; 

  

Art. 13 

Sunt reprezentative pentru negocierea contractului colectiv de muncă, organizaţiile patronale 

care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

(1) La nivel naţional: 

a) au statut legal de confederaţie patronală; 

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 

c) au în componenţă structuri proprii, cu sau fără personalitate juridică, în cel puţin jumătate din 

numărul judeţelor, inclusiv municipiul Bucureşti; 

d) au în componenţă patronate sau federaţii patronale reprezentative care îşi desfăşoară 

activitatea în cel puţin 25% din sectoarele de activitate; 

e) reprezintă angajatori ale căror unităţi încadrează minim 7% din efectivul angajaţilor din 

cadrul economiei naţionale, mai puţin angajaţii din sectorul bugetar; 

(2) La nivel de sector de activitate: 

a) au statut legal de patronat sau federaţie patronală; 

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 

c) reprezintă angajatori care cuprind minim 10% din efectivul angajaţilor sectorului respectiv. 

(3) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate prevăzute la alineatele (1) şi (2) se stabilește la 

cererea organizaţiilor patronale prin decizia pronunțată de instanța judecătorească, în 

compunerea și potrivit regulilor de competență materială și teritorială aplicabile conflictelor de 

drepturi. 

(4) Hotărârea este supusă recursului. 

(5) Hotărârea se motivează şi se comunică în 15 zile de la pronunţare. 

 

Art. 14 

Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor patronale are loc după cum 

urmează: 

(1) La nivel naţional: 

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii 

juridice de către confederaţie şi de pe ultima hotărâre judecătorească de modificare a Statutului 

şi/sau a componenţei organelor de conducere; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;  

c) copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive de stabilire a reprezentativităţii organizaţiilor 

membre, în număr de cel  puţin 25% din totalul sectoarelor de activitate; 

d) copii de pe actele de înfiinţare a structurilor judeţene proprii conform statutelor, în cel puţin 

jumătate din numărul judeţelor şi municipiul Bucureşti; 
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e) document oficialelaborat de către Institutul Naţional de Statistică, prin  care se atestă numărul 

total de angajați care desfășoară activitatea în economia națională. 

f)adeverință emisă de Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din care rezultă 

depunerea unei copii a dosarului de reprezentativitate; 

g) declaraţie dată pe proprie răspundere de fiecare angajator, privind apartenenţa sa la o singură 

organizaţie patronală; 

(2) La nivel de sector de activitate: 

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii 

juridice a patronatului sau federaţiei patronale şi de pe ultima hotărâre judecătorească de 

modificare a Statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere, după caz; 

b) declarație semnată de reprezentantul legal al patronatului sau federaţiei patronale, cuprinzând 

lista angajatorilor membri şi numărul total de angajaţi, realizată în baza declarațiilor pe proprie 

răspundere a reprezentanţilor legali a acestora; 

c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; 

d) document oficialelaborat de către Institutul Naţional de Statistică, prin  care se atestă numărul 

total de angajați care desfășoară activitatea în sectorul de activitate pentru care se urmărește 

obținerea reprezentativității.  

e)adeverință emisă de Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din care rezultă 

depunerea unei copii a dosarului de reprezentativitate; 

f) declaraţie dată pe proprie răspundere de către fiecare angajator privind apartenenţa la o 

singura organizaţie patronală. 

 

Art. 15.  

Confederaţiile și sau federațiile patronale, anterior depunerii cererii în vederea 

obțineriireprezentativității la instanța judecătorească competentă,vor depune o copie a acestuia 

la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va emite o adeverință din care să 

rezulte îndeplinirea acestei obligații. 

 

Art. 16. 

(1) Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional sunt reprezentative şi la nivelul 

sectoarelor de activitate în care au federaţii şi/sau patronate. 

(2) În mod corespunzător, federaţiile şi/sau patronatele reprezentative la nivelul sectoarelor de 

activitate sunt reprezentative şi la nivelul grupurilor de angajatori în care au membri. 

 

Art. 17 

În sensul prevederilor art. 15, reprezentativitatea la niveluri inferioare se materializează după 

cum urmează: 

a) confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor negocia contractele colective de 

muncă, la nivel de sectoare de activitate şi grupuri de angajatori, în numele afiliaţilor care nu 

îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate prevăzute la art.13 alin.(2). 

b) federaţiile şi patronatele reprezentative la nivel de sectoare de activitate vor negocia 

contractele colective de muncă la nivel de grupuri de angajatori, în numele afiliaţilor care nu 

îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate prevăzute la art.13 alin. (2). 

 

Art. 18 
(1) Sunt reprezentative şi participă lanegocierea contractelor colective de muncă la nivel 

naţional, sectoare de activitate și la nivelul angajatorilor, respectiv autorităţi sau instituţii 

publice care au în subordine sau în conducere alte persoane juridice care angajează personal, 

organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

(A)  La nivel naţional: 

a) au statut legal de confederaţie sindicală; 

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 
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c) au în componenţă structuri proprii în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, 

inclusiv  municipiul Bucureşti; 

d) au în componenţă federaţii sindicale reprezentative în cel puţin 25% din sectoarele de 

activitate; 

e) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri cel puţin egal cu 5% 

din efectivul lucrătorilor din economia naţională. 

(B) La nivel de sector de activitate: 

f) au statut legal de federaţie sindicală; 

g) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 

h) organizaţiile sindicale membre cumulează un număr de membri cel puţin egal cu 7% din 

efectivul lucrătorilor din sectorul respectiv; 

(C) La nivel de grup de angajatori: 

i) au statut legal de federaţie sindicală; 

j) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 

k) numărul membrilor sindicatelor componente este cel puţin egal cu 7%  din efectivul 

lucrătorilor din grupul respectiv;   

(D) La nivelul angajatorului: 

l) au statut legal de sindicat; 

m) au independenţă organizatorică şi patrimonială; 

n) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 35% din numărul lucrătorilor de la 

nivelul angajatorului. 

(2) La nivelul angajatorului, pe lângă organizațiile sindicale reprezentative în conditiile 

prevazute de art.18 alin.(1) lit.D), sunt reprezentative și organizațiile sindicale afiliate la o 

federatie/confederatie sindicala reprezentativă.  

(3) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate prevăzute la alineatul (1) și alineatul (2) se 

stabilește la cererea organizaţiilor sindicale prin decizia pronunțată de instanța în raza teritoriala 

unde își are sediul organizația sindicală  

(4) Hotărârea se motivează şi se comunică în 15 zile de la pronunţare. 

(5) Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. 

 

Art. 19 
Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel: 

(1) La nivel naţional: 

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii 

juridice de  către confederaţie şi de pe ultima hotărâre judecătorească de modificare a Statutului 

şi/sau a componenţei organelor de conducere; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;  

c) declarație semnată de reprezentantul legal al confederaţiei, cuprinzând lista federaţiilor 

componente şi numărul total de membri; documentul semnat de către reprezentantul legal al 

confederației este întocmit pe baza declaraţiilor federaţiilor membre; 

d) copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile de stabilire a reprezentativităţii 

federaţiilor membre în număr de cel puţin 25% din totalul sectoarelor de activitate; 

e) copii de pe hotărârile de înfiinţare a structurilor judeţene proprii, adoptate conform 

statutului organizaţiei; 

f) lista sectoarelor de activitate stabilite prin hotărâre de Guvern, în care confederaţia are 

organizaţii membre, precum şi numărul de angajaţi din economia naţională, conform datelor 

oficiale comunicate de Institutul Naţional de Statistică;  

g) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a dosarului 

de reprezentativitate; 

(2)  La nivel de sector de activitate şi la nivel de grup de angajatori: 
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a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii 

juridice de către federaţie şi de pe ultima hotărâre judecătorească de modificare a Statutului 

şi/sau a componenţei organelor de conducere, după caz; 

b) declarație semnată de reprezentantul legal al federaţiei, cuprinzând lista sindicatelor 

componente şi numărul total de membri al acestora. Documentul semnat de către reprezentantul 

legal al federației este întocmit pe baza declaraţiilor fiecărui sindicat membru, în ceea ce 

privește numărul de membri al acestora.  

c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; 

d) document oficialelaborat de către Institutul Naţional de Statistică, prin  care se atestă 

numărul total de angajați care desfășoară activitatea în sectorul de activitate pentru care se 

urmărește obținerea reprezentativității.  

e) adeverință emisă de Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din care rezultă 

depunerea unei copii a dosarului de reprezentativitate; 

La nivelul angajatorului: 

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii 

juridice de către sindicat şi de pe ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului şi/sau 

componenţei organelor de conducere; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; 

c) document certificat de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri; 

d) adeverință privind numărul total de angajaţi încadrați în muncă la nivelul angajatorului, 

eliberată de reprezentantul legal al acestuia; 

e) adeverință emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă, din care rezultă depunerea unei 

copii a dosarului de reprezentativitate. 

f) . adeverinta eliberata de federatia/confederatia reprezentativa la care sindicatul este afiliat, 

pentru cazul in care sindicatul solicita constatarea reprezentativitatii in baza art. 18 alin.(1’). 

 

Art. 20 

(1) Confederaţiile sindicale şi/sau federaţiile, anterior depunerii cererii în vederea obținerea 

reprezentativității la instanța judecătorească competentă,vor depune o copie de pe respectivul 

dosar la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va emite o adresă din care să 

rezulte îndeplinirea acestei obligații. 

(2) Organizațiile sindicale, constituire la nivelul angajatorului, anterior depunerii cererii în 

vederea obținerea reprezentativității la instanța judecătorească competentă, vor depune o copie 

de pe respectivul dosar la Inspectoratul Teritoral de Muncă, care va emite o adresă din care să 

rezulte îndeplinirea acestei obligații. 

 

 

Art. 21 
(1) Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional conform prezentei legi au dreptul să 

negocieze contracte colective de muncă la nivelul sectoarelor de activitate şi grupurilor de 

angajatori în care au federaţii membre, la cererea acestora. 

(2) În mod corespunzător, federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate 

conform prezentei legi au dreptul să negocieze contracte colective de muncă la nivel de grupuri 

de angajatori şi angajatori în care organizațiile sindicale afiliate au membri, la cererea acestora. 

 

Art. 23 
(1) La angajatorii unde nu este constituită o organizație sindicală sau, deși există constituite una 

sau mai multe organizații sindicale nereprezentative, reprezentarea se va realiza exclusiv de 

către reprezentanții angajaților. 

(2) Alegerea reprezentanţilor angajaţilor prevăzuţi la alin. (1) se face prin votul secret a cel 

puţin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor. 
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Art. 24
 

(1)Reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau a organizaţiilor sindicale, stabilită în 

condițiile prezentei legi, poate fi contestată de către organizaţiile patronale sau sindicale 

reprezentative la nivel naţional, sector de activitate, grup de angajatori, angajator, dacă s-a 

modificat situaţia avută în vedere la data pronunțării hotărârii judecătorești de recunoaștere a 

reprezentativității. 

(2) Contestarea reprezentatitivității organizațiilor patronale sau sindicale nu poate avea drept 

scop împiedicarea abuzivă a desfășurării negocierii colective. 

(3) Încălcarea cerinței prevăzute la alin.(2) dă dreptul organizației patronale sau sindicale, după 

caz, de a solicita instanței judecătorești obligarea celui în culpă la plata daunelor interese 

proporțional cu paguba produsă. 

 

Art 25
 

Îndeplinirea condiției de reprezentativitate, astfel cum a fost stabilită prin hotărâre 

judecătorească, produce efecte până pentru o perioada de 4 ani de la data rămânerii definitive a 

acesteia sau pâna la pronunțarea unei hotărâri judecătoreștide constatare a nereprezentativității. 

 

CAPITOLUL III 

Negocierea colectivă în sectorul bugetar 

 

 

Art. 26
 

(1) Negocierea colectivă în sectorul bugetar poate avea ca obiect toate drepturile privind 

calitatea de angajat, cu excepția acelor drepturi patrimoniale de natură salarială al căror 

cuantum este stabilit exclusiv prin lege.  

(2) Cu titlu de excepție, negocierea colectivă poate avea drept obiect și drepturile de salariu, în 

cazul în care prin lege se stabilește o limită minimă și maximă a cuantumului salariului. În acest 

caz,negocierea va purta asupra cuantumului concret al salariului, cu respectarea limitelor 

minime și maxime prevăzute de lege. 

(3) La nivelul angajatorului, negocierea colectivă poate avea loc direct și între conducătorii 

autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau coordonare nemijlocită persoane 

juridice care angajează personal și federațiile sindicale reprezentative în sectorul de activitate în 

care se realizează negocierea. 

(4) Dispozițiile prezentei legi privind negocierea la nivel de angajator se aplică în mod 

corespunzător și în cazul negocierii colective la nivelul regiilor autonome, companiilor și 

societăților naționale, asimilate potrivit legii grupurilor de angajatori. 

 

Art. 27
 

(1) În sectorul bugetar, părțile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii și angajații, 

reprezentați după cum urmează: 

A. Din partea angajatorilor: 

a) La nivelul angajatorului: conducătorul persoanei juridice care angajează personal 

sau, după caz, conducătorii autorităților și instituțiilor publice care au în 

subordine sau coordonare nemijlocită persoana juridică care angajează personal; 

b) La nivelul grupului de angajatori: conducătorii persoanelor juridice care 

angajează, după caz, conducătorii autorităților și instituțiilor publice care au în 

subordine sau coordonare nemijlocită angajatorii care alcătuiesc grupul de 

angajatori pentru care se realizează negocierea colectivă; 

c) La nivelul sectorului de activitate bugetară: reprezentantul legal al autorității 

publice centrale competente. 
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B. Din partea angajaților de către organizațiile sindicale sau reprezentanții angajaților, în 

condițiile stabilite de prezenta lege pentru fiecare nivel de negociere colectivă. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Încheierea contractelor colective de muncă 

Art. 28 
(1) În vederea inițierii negocierii prevăzute la art.8 alin.(3) din prezenta lege, organizațiile 

sindicale sau patronale, după caz, vor transmite tuturor partenerilor sociali îndreptățiți să 

participe la negociere o convocare scrisă care conține invitația de participare la negocierilor 

colective. 

(2) Negocierile vor începe în termen de 30 zile de la data primirii convocării între părțile care au 

dat curs invitației de participare la negociere. 

 

Art. 29 

(1)Contractele colective de muncă vor fi încheiate la nivel național de acele organizații 

patronale și sindicale, reprezentative la aceste nivele. 

(2)Contractele colective de muncă încheiate în condițiile prevăzute la alin.(1) se aplică tuturor 

angajaților din economia națională, inclusiv celor din sectorul bugetar, cu excepția acelor 

drepturi și obligații reglementate imperativ de lege. 

 

Art. 30 

(1)Contractele colective de muncă seîncheie la nivel de sector de activitate de organizațiile 

patronale și sindicale, reprezentative la acest nivel. 

(2)Contractele colective de muncă încheiate în condițiile alin.(1) se aplică pentru toţi angajaţii 

din unităţile în care părţile semnatare au membri.  

(3) Organizațiile sindicale, împreună cu organizațiile patronale reprezentative, care nu sunt 

semnatare ale contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de sector de activitate, pot solicita 

Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale extinderea aplicării contractului colectiv de 

muncă încheiat la nivel de sector de activitate si altor unitati in care acestia au membri. 

(4) Extinderea aplicării contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de sector de activitate se 

dispune  prin ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. 

(5) Clauzele contractului colectiv de muncă se aplică tuturor angajaților din sectorul de 

activitate, dacă se îndeplinește una din următoarele cerințe: 

a) contractul colectiv a fost încheiat de organizații patronale și sindicale care au un 

numări de angajați și membri cel puțin egal cu 50% din numărul total al angajaților 

din sectorul de actvitate; 

b) prin extinderea contractului colectiv de muncă, clauzele acestuia au devenit 

aplicabile unui număr de cel puțin 50% din totalul angajaților din sectorul de 

activitate respectiv. 

 

 

Art. 31 

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă de minim 1 an și maxim 5 ani, putând fi 

prelungit cu cel mult încă 5 ani. 

 

Art. 32 

(1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă, care sunt negociate cu încălcarea 

prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3) sunt nule. 

(2) Nulitatea clauzelor contractului colectiv de muncă se pronunță de către instanța 

judecătorească competentă, care soluționează cererile cu acest obiect potrivit regulilor aplicabile 

conflictelor de drepturi. 



 10 

(3) Clauzele a căror nulitate a fost pronunțată în condițiile alin.(2) se înlocuiesc de drept cu 

acele clauze prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior sau, după caz, 

în lege. 

(4) Părțile contractului colectiv de muncă pot renegocia clauzele contractului colectiv de muncă 

în legătură cu care s-a pronunțat nulitatea de către instanțele judecătorești.  

(5) Renegocierea clauzelor contractului colectiv de muncă declarate nule la nivelul 

angajatorului va avea loc în următoarele condiții: 

a) în cazul contractului colectiv de muncă încheiat pe o durată de 1 an, renegocierea 

acestuia poate avea loc oricând, prin derogare la de prevederile art. 7 alin.(1) lit. a); 

b) în cazul contractului colectiv de muncă încheiat pe o durată mai mare de 1 an, 

renegocierea acestuia poate avea loc oricând, prin derogare la de prevederile art. 7 

alin.(1) lit. b). 

(6) Renegocierea clauzelor contractului colectiv de muncă la nivelul angajatorului, grupului de 

angajatori, sector de activitate sau la nivel național are loc oricând pe durata aplicării acestuia, 

potrivit înțelegerii partenerilor sociali. 

 

Art. 33
 

(1)Contractele colective de muncă se încheie numai în formă scrisă. Cerința formei scrise 

reprezintă o condiție de validitate a acestora. 

(2) Contractele colective de muncă produc efecte față de părți, de regulă, de la data înregistrării 

lor. 

(3) Prin excepție, contractele colective de muncă produc efecte ulterior înregistrării, la data 

prevăzută în cuprinsul lor. 

(4) Contractele colective de muncă devin opozabile terților după înregistrare. 

 

Art. 34 

(1) Contractele colective de muncă, se depun şi se înregistrează prin grija părţilor,astfel: 

a) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de angajatori, al sectoarelor de 

activitate şi la nivel naţional, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

b) contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului, la inspectoratul teritorial de muncă.  

(2) În vederea înregistrării contractelor colective de muncă, se întocmește un dosar, cu 

următorul conținut: 

a) contractul colectiv de muncă, în original, semnat de către părţi; 

b) procesul verbal al negocierii, conţinând poziţia părţilor; 

c) dovada de reprezentativitate a părţilor, în condiţiile prezentei legi; 

d) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea semnării contractului 

colectiv de muncă; 

e) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere, adresată în baza dispoziţiilor 

8 și 28. 

 

Art. 35
 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel național si contractele colective de munca la nivel 

sectorial, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a. 

 

Art. 36 
(1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sau după caz, inspectoratele teritoriale de 

muncă vor înregistra contractele colective de muncă în termen de trei zile de la depunere. 

(2) În cazul în care se constată că în contractele colective de muncă există clauze convenite cu  

încălcarea  dispoziţiilor art.11, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sau după caz, 

inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să sesizeze acest fapt părţilor contractante. 

 

Art. 37 
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(1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă: 

a) părţile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art.34 alin. (2); 

b) nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere; 

(2) Contractele colective de muncă la nivel național, sector de activitate sau grup de angajatori 

și angajatori vor fi înregistrate fără semnătura tuturor organizațiilor patronale și/sau sindicale, 

după caz, dacă: 

a) unele organizaţii reprezentative ale organizaţiilor patronale sau ale organizaţiilor 

sindicale au fost invitate la negocieri şi nu s-au prezentat; 

b) unele organizaţii reprezentative ale organizaţiilor patronale sau ale organizaţiilor 

sindicale, deşi au fost prezente la negocieri şi au fost de acord cu clauzele negociate, conform 

proceselor verbale, refuză să semneze contractul colectiv de muncă. 

c) reprezentanţii părţilor la negociere care nu au semnat contractul colectiv de muncă 

reprezintă sub 35% din numărul salariaţilor unităţii, în cazul contractului colectiv de muncă la 

nivel de unitate, sub 7% din efectivul salariaţilor din sectorul respectiv,  în cazul contractului 

colectiv de muncă la nivel de sector de activitate  sau sub 5% din efectivul salariaţilor din 

economia naţională, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel național, după caz. 

(3) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și Inspectoratul teritorial de 

muncă, vor examina existența și conformitatea cu dispozițiile legale a documentelor necesare 

pentru înregistrare exclusiv din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă.  

 

Art. 38 
Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă, părţile interesate se pot adresa 

instanţelor judecătoreşti în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

 

CAPITOLUL V 

Conținutul contractului colectiv de muncă 

 

 

Art. 39 

(1) Contractele colective de muncă vor cuprinde următoarele categorii de drepturi și obligații ale 

părților, precum și unele cerințe de formă, de procedură privind regulile negocierii colective: 

A. La nivel național: 

a) Echivalarea funcțiilor salariate din economia națională; 

b) Regimul juridic al liderilor sindicali și al reprezentanților angajaților; 

c) Durata maximă a timpului de lucru, inclusiv numărul orelor suplimentare; 

d) Durata minimă aconcediului de odihnă; 

e) Statutul juridic al muncii cu fracțiune de normă; 

f) Procedura-cadru de stabilire a criteriilor de evaluare profesională a 

angajaților;  

g) Procedura-cadru de cercetare disciplinară a angajaților; 

h) Elaborarea cadrului instituțional privind constituirea și funcționarea 

organismelor bipartite de interpretare și aplicare a dispozițiilor 

contractelor colective de muncă; 

i) Reglementarea unor proceduri de soluționare amiabilă a conflictelor 

intervenite între partenerii sociali; 

j) Regulile privind organizarea și desfășurarea arbitrajului conflictului de 

interese; 

k) Elaborarea criteriilor de stabilire a sectoarelor de activitate ale economiei 

naționale. 

 

B. La nivel de sector de activitate: 
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a) Salariul minim de bază brut pe funcții, activități, ocupații, meserii; 

b) Stabilirea categoriilor de funcții, ocupații, meserii și a duratei maxime 

pentru care se pot încheia clauze de confidențialitate care produc efecte 

după încetarea contractului individual de muncă; 

c) Stabilirea condițiilor generale privind organizarea, desfășurarea și 

verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu în cadrul 

telemuncii; 

d) Condițiile de acordare a repausului săptămânal în alte zile decât sâmbătă 

și duminică pe categorii de activități și personal; 

e) Reglementarea în concret a duratei perioadei de referință pe categorii de 

profesii, funcții, activități, meserii, în vederea compensării orelor 

prestate peste durata maximă legală de lucru cu timp liber corespunzător. 

 

C. La nivelul angajatorului: 

a) Conținutul, condițiile de îndeplinire a obiectivelor de performanță și 

criteriile de evaluare a realizării acestora, pe categorii de funcții, 

ocupații, meserii, activități; 

b) Stabilirea modalităților de angajare prin verificarea aptitudinilor 

personale și profesionale, pe categorii de funcții, ocupații, meserii, 

activități; 

c) Stabilirea regimului juridic aplicabil angajaților aflați în perioadă de 

probă; 

d) Stabilirea atribuțiilor de serviciu ale salariaților, în privința conținutului și 

a modalităților de realizare, pe categorii de funcții, ocupații, meserii, 

activități; 

e) Stabilirea în concret a intervalelor de timp și a modului de realizare  a 

obligației de informare a angajaților asupra situației actuale economice și 

financiare a angajatorului; 

f) Stabilirea în concret a motivelor, a condițiilor de realizare și a duratei 

reducerii temporare a activității, precum și a categoriilor de salariați 

vizați de reducerea temporară de activitate; 

g) Stabilirea categoriilor de drepturi acordate angajaților detașați; 

h) Enumerarea în concret a drepturilor recunoscute angajaților pe durata 

suspendării contractelor individuale de muncă; 

i) Stabilirea programelor individualizate de muncă pe categorii de funcții, 

ocupații, meserii, activități; 

j) Stabilirea în concret a condițiilor și categoriilor de personal pentru care 

plata salariului poate avea loc parțial în natură. 

 

(2) Cuantumul drepturilor salariatilor negociate potrivit alin.(1) poate fi mărit prin negocierile 

colective desfășurate la niveluri inferioare sau prin negocierea individuală, după caz. 

Art. 40
 

(1). În scopul detalierii conținutului unor clauze ale contractului colectiv de muncă, părțile pot 

conveni încheierea unor acorduri colective pe durata de aplicare a acestuia.  

(2). Conform principiului recunoasterii reciproce orice organizatie sindicala legal constituita 

poate incheia cu un angajator sau cu o organizatie patronala orice alte tipuri de acorduri, 

conventii sau intelegeri, in forma scrisa, care reprezinta legea partilor si ale caror prevederi sunt 

aplicabile numai membrilor organizatiilor semnatare. 
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CAPITOLUL VI 

 

Art. 41 

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: 

a) pentru toţi angajaţii, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la nivelul 

angajatorului; 

b) pentru toţi angajaţii persoanelor juridice aflate în subordinea sau în coordonarea autorităţilor 

şi instituţiilor publice care încheie contracte colective de muncă în conformitate cu dispoziţiile 

art. 27 alin.(1), pct. A, lit.b) din prezenta lege; 

c) pentru toţi angajaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru 

care s-a încheiat contractul colectiv de muncă; 

d)  pentru toţi angajaţii din unităţile în care părţile semnatare au membri și angajații din 

unitățile asupra cărora s-a extins aplicarea contractului colectiv prin ordin al Ministerului 

Muncii si Protectiei Sociale, după caz. În cazul prevăzut de art. 30 alin.(6), contractul colectiv 

de muncă se va aplica tuturor angajaților încadrați în sectorul de activitate pentru care acesta se 

încheie. 

e) pentru toţi angajaţii din economia națională în cazul contractului colectiv de muncă unic la 

nivel naţional. 

(2) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate pentru salariaţii 

bugetari, părţile vor stabili expres modalitatile de negociere a contractelor de muncă. 

(3) În contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, sectorial, grup de angajatori sau 

angajatori, clauzele aplicabile angajaţilor din sectorul bugetar vor fi menţionate într-un capitol 

separat.  

(4) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 5 se încheie un singur contract colectiv de 

muncă. 

(5) Prin contractul colectiv de muncă, părţile pot conveni constituirea unui fond din contribuţia 

angajatorului sau a organizației patronale, după caz, destinat activităţilor în domeniul 

negocierilor colective. Mărimea fondului, precum și categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate 

din acest fond se stabilesc prin intermediul unui acord scris și special între părțile semnatare ale 

contractului colectiv de muncă. 

(6) Fondul prevăzut la alin. (5) se poate suplimenta și din contribuțiile voluntare ale angajaților 

ce nu au calitatea de membri de sindicat. Nivelul minim al contribuțiilor și modalitatea de plată 

a acestora se stabilește prin acordul prevăzut la alin.(5).  

 

CAPITOLUL VII 

Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă 

 

Art. 42 
(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. 

(2)Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de părți prin 

contractul colectiv de muncă atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. 

(3) Soluționarea conflictelor de drepturi generate de neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părți prin contractul colectiv de muncă este de 

competența instanțelor judecătorești, potrivit regulilor aplicabile jurisdicției muncii.  

 

Art. 43 
(1) Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării acestuia 

pe baza acordului scris și special al părților. 

(2) Modificarea clauzelor contractului colectiv de muncă poate avea ca obiect drepturile și 

obligațiile părților care nu au fost preluate ca atare în contractele individuale de muncă sau în 

conținutul drepturilor și obligațiilor funcționarilor publici. 
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(3) Părțile vor menționa în cuprinsul contractului colectiv de muncă elementele care pot face 

obiectul modificării, cu respectarea condițiilor prevăzute în alineatul precedent.  

(4) Modificările se vor consemna prin intermediul unuiact adițional la contractul colectiv de 

muncă, pe care părțile îl vor înainta spre înregistrare instituției publice competente. 

 (5) Modificările efectuate în condițiile alin.(1) produc efecte juridice conform dispozițiilor art. 

33. 
 

Art. 44
 

În vederea modificării contractului colectiv de muncă în cadrul negocierii colective anuale 

obligatorii se vor aplica regulile prevăzute de art. 7 din prezenta lege. 

 

Art. 45
 

Contractul colectiv de muncă poate fi suspendat prin acordul părților. 

 

Art. 46 
(1) Contractele colective de muncă încetează: 

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care au fost încheiate, dacă părţile 

nu convin prelungirea aplicării acestora; 

b) la data dizolvării, respectiv lichidării judiciare sau decesul angajatorului; 

c) prin acordul părţilor. 

(2) Contractele colective de muncă nu pot fi denunțate unilateral. 

 

Art. 47 

Modificarea, suspendarea, prelungirea sau încetarea contractului colectiv de muncă vor fi 

notificate instituției publice competentă în termen de 7 zile de la data când părțile și-au exprimat 

voința în acest scop. 

 

Art. 48 
Conflictele în legătură cu validitatea, executarea, interpretarea, modificarea, suspendarea și 

încetarea contractului colectiv de muncă sunt conflicte de drepturi şi se soluţionează de către 

instanţele judecătoreşti competente. 

 

 

 

Capitolul  VI 

Sancţiuni 

 

Art. 49 

Neîndeplinirea de către angajatori sau organizaţiile acestora a obligaţiilor prevăzute la art.8. 

alin. (1), art. 9 alin.(1) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 

20.000 şi 50.000 de lei. 

 

Art. 50 
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 50 se face de către  Inspecţia 

Muncii, potrivit legii. 

 

Art. 51
 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută în fata instanței judecătorești de către 

organizațiile patronale sau sindicale, în vederea obținerii reprezentativității, constituie fals în 

declarații și se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Capitolul VII 

Dispoziţii tranzitorii și finale 

 

Art. 52 
(1) Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, organizaţiile patronale şi organizaţiile 

sindicale vor dobândi reprezentativitatea în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

(2) Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi a organizatiilorsindicale constatată potrivit 

legislației anterioare este recunoscută în condițiile de art. 24. 

 

Art. 53
 

Până la încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel național sau a unui acord scris al 

confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, Hotărârea Guvernului nr. 

1.260/2011 privind sectoarele de activitate se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 54 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 51- 53 din Titlul II, art. 72 -74 din Titlul 

III şi Titlul VII ale Legii dialogului social nr. 62/2011. 

 

 

 

 


