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RAPORT  

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

dialogului social nr.62/2011, trimisă cu adresa nr. PLx 460/2013/2015 din 23 septembrie 2015. 
 

Legea, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 23 mai 2015.  

Această lege reglementează cadrul legal pentru stabilirea sectoarelor de activitate de către Consiliul Naţional 
Tripartit, reţinerea cotizaţiei de sindicat pe statele lunare de plată, de către angajatori, la cererea organizaţiilor sindicale 
şi cu acordul membrilor acestora, respectiv virarea sumelor către sindicat, limitarea afilierii sindicatelor, respectiv a 
patronatelor la mai multe federaţii, precum şi reglementarea şi reprezentarea părţilor în contractul colectiv de muncă. 
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Legea face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat 
cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare.  

1. Astfel, în ceea ce priveşte posibilitatea angajatorilor de a reţine şi de a vira cotizaţia de sindicat pe statele 
lunare de plată la cererea organizaţiilor sindicale şi cu acordul membrilor acestora, se solicită reanalizarea conţinutului 
art. I pct. 2 din legea transmisă spre promulgare, în sensul asigurării dreptului salariatului de a-şi manifesta voinţa în 
mod direct şi expres cu privire la veniturile sale salariale. 
 2. În ceea ce priveşte reglementările referitoare la reprezentarea părţilor la negocierea colectivă, se consideră că 
prevederile introduse prin art. I pct. 6 din legea transmisă spre promulgare nu pot fi disjunse de necesitatea scăderii 
pragului de reprezentativitate a sindicatului la nivel de unitate. În acest sens, pentru o mai bună exercitare a dreptului 
la negocieri colective, se consideră că este oportună diminuarea pragului de reprezentativitate a sindicatelor la nivel de 
unitate, semnalându-se faptul că dispoziţii referitoare la reducerea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate a 
sindicatului figurau în forma iniţială a propunerii legislative. 

 
La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 6 octombrie 2015, şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
 
În baza prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbateri au participat: 

• d-na Alexandra Batricia Braica - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  

• d-l Bogdan Iuliu Hossu - Preşedinte, Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel Alfa” 
• d-l Dumitru Costin – Preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
• d-l Mihai Acsinte – director juridic, Renault România 
• d-na Simona Ianculescu – Manager, HR ENGIE  
• d-l Eftimie Marius – avocat, GDF SUEZ – ENGIE. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 

social nr.62/2011 în şedinţa din 21 septembrie 2015.  
 

 În legătură cu obiecţiile formulate în cererea de reexaminare, în urma reanalizării textului legii, membrii comisiei au 
formulat următoarele observaţii: 

- referitor la prevederile art. I pct. 2 din legea transmisă spre promulgare, membrii comisiei au considerat că se 
impune reformularea alin.(1) al art.24 în sensul că angajatorul va dispune încasarea cotizaţiei pe statul de plată doar cu 
acordul scris al salariatului, membru de sindicat, sumele astfel reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, virându-se în 
contul organizaţiilor sindicale indicate în acordul scris al salariatului. 

- referitor la art.I pct.6, membrii comisiei au reţinut că obiectul acestui text este articolul 134 din Legea 
nr.62/2011, ce reglementează părţile şi reprezentanţii acestora în negocierea contractului colectiv de muncă, iar 
obiecţiile din cererea de reexaminare se referă la diminuarea pragului de reprezentativitate, care face obiectul art.55 
din Legea nr.62/2011. Astfel, membrii comisiei consideră că cererea de reexaminare excede cadrului de reglementare a 
legii transmisă spre promulgare. 

 
 Astfel, în temeiul art.137 alin.(3), membrii comisiei au acceptat, în parte, solicitările formulate de Preşedintele 
României şi propun admiterea, în parte, a cererii de reexaminare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor prezentul raport asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, prin care se 
propune adoptarea legii cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport.  
 

     PREŞEDINTE,      SECRETAR,  

     Adrian SOLOMON     Mihăiţă GĂINĂ 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În cursul reexaminării legii, următoarele amendamente au fost admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

1.  
Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii dialogului social nr.62/2011 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
Art.I. - Legea dialogului social nr.62/2011, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 625, din 31 august 
2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

 
Nemodificat  

 

3.  
1. La articolul 1, litera r) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„r) sectoare de activitate - sectoarele 
economiei naţionale care se stabilesc de 
către Consiliul Naţional Tripartit şi se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului;” 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

 
4.  

2. Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.24. - (1) La cererea organizaţiilor 
sindicale şi cu acordul membrilor acestora, 
angajatorii vor reţine şi vor vira 
sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele 
lunare de plată. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat 
este deductibilă în cuantum de maximum 
1% din venitul brut realizat, potrivit 
prevederilor Codului fiscal. 
 

 
- La articolul 24, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.24. - (1) La cererea organizaţiei 
sindicale, în baza acordului scris al 
salariatului membru de sindicat, 
angajatorul dispune cu titlu gratuit 
încasarea cotizaţiei sindicale pe stat 
de plată, de către persoanele care au 
sarcini de serviciu privind plata 
salariilor. Sumele reţinute, aferente 
cotizaţiilor sindicale, se virează în 
contul organizaţiilor sindicale indicate 
în acordul scris al salariatului.” 
 
Alin.(2) nemodificat 

 
Ca urmare a cererii de reexaminare, 
s-a propus reformularea textului. 
 
 
 

5.  
3. La articolul 41, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin. (5), 
cu următorul cuprins: 
„(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel 
naţional, la o singură federaţie sindicală. 
De asemenea, o federaţie sindicală poate fi 
afiliată, la nivel naţional, unei singure 
confederaţii sindicale.” 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

 

6.  
4. La articolul 55, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin.(5), 
cu următorul cuprins: 
„(5) Un angajator poate fi afiliat, la nivel 
naţional, la o singură federaţie patronală. 
De asemenea, o federaţie patronală poate 
fi afiliată, la nivel naţional, la o singură 
confederaţie patronală de rang superior.” 
 

 
Nemodificat  

 

7.  
5. La articolul 78, după litera f) se 
introduce o nouă literă, lit.f1),cu 
următorul cuprins: 
„f1) stabileşte sectoarele de activitate, care 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului;” 

 

 
Nemodificat  

 

8.  
6. Articolul 134 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.134.- Părţile contractului colectiv de 
muncă sunt angajatorul sau organizaţia 
patronală şi angajaţii, prin organizaţiile 
sindicale, reprezentaţi după cum urmează: 
 
1. Angajatorul sau organizaţiile patronale: 
a) la nivel de unitate, de către organul de 
conducere al acesteia, stabilit prin lege, 
statut ori regulament de funcţionare, după 
caz; 
b) la nivel de sector de activitate şi grup 
de unităţi, de către organizaţiile patronale 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

legal constituite şi reprezentative potrivit 
legii; 
c) la nivelul instituţiei bugetare şi al 
autorităţilor şi instituţiilor publice care au 
în subordine sau în coordonare alte 
persoane juridice care angajează forţă de 
muncă, de către conducătorul instituţiei, 
respectiv de conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice, după caz, ori de către 
locţiitorii de drept ai acestora; 
d) la nivel de sector de activitate bugetar, 
de către reprezentantul legal al autorităţii 
publice centrale competente. 
 
2. Angajaţii: 
a) la nivel de unitate, de către sindicatele 
legal constituite şi reprezentative. In cazul 
în care sindicatul nu este reprezentativ, 
reprezentarea se face de către federaţia la 
care este afiliat sindicatul, dacă federaţia 
este reprezentativă la nivelul sectorului din 
care face parte unitatea; acolo unde nu 
sunt constituite sindicate, de către 
reprezentanţii aleşi ai angajaţilor; 
b) la nivelul grupurilor de unităţi şi al 
sectoarelor de activitate, de către 
organizaţiile sindicale legal constituite şi 
reprezentative potrivit legii; 
c) la nivelul instituţiilor bugetare şi al 
autorităţilor şi instituţiilor publice care au 
în subordine sau în coordonare alte 
persoane juridice care angajează forţă de 
muncă, de către organizaţiile sindicale 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

reprezentative potrivit legii.” 
9.  

7. Articolul 137 se abrogă. 
 

 
Nemodificat  

 

10.  
8. După articolul 138 se introduce un nou 
articol, art.1381, cu următorul cuprins: 
„Art.1381.- (1) Contractele colective de 
muncă se negociază şi la nivelul regiilor 
autonome, companiilor naţionale, asimilate 
grupurilor de unităţi, precum şi la nivelul 
autorităţilor şi instituţiilor publice care au 
în subordine sau în coordonare alte 
persoane juridice care angajează forţă de 
muncă. în cazul autorităţilor şi instituţiilor 
publice care au în subordine sau în 
coordonare alte persoane juridice care 
angajează forţă de muncă, contractul 
colectiv se încheie între conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice şi 
sindicatele legal constituite şi 
reprezentative, potrivit legii. 
(2) În contractele colective de muncă 
încheiate la nivel de sector de activitate, 
pentru personalul din sectorul bugetar, 
părţile vor stabili expres modalităţile de 
negociere a contractelor colective de 
muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
care au în subordine sau în coordonare alte 
persoane juridice care angajează forţă de 
muncă, autorităţi/instituţii aflate în 
coordonarea sau în subordonarea 
autorităţii publice centrale.” 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare amendamente 

 
11.  

Art.II. - Legea dialogului social 
nr.62/2011, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 625 din 31 
august 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

 
Nemodificat  
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