
1

Legea nr. 62/2011

Legea nr. 62/2011 
a dialogului social

publicată în

M. Of. nr. 322 din 10 mai 2011

Cuprins  Art. 

Titlul I. Dispoziţii generale  ................................................................. 1
Titlul II. Organizaţiile sindicale  ..................................................... 2-53

Capitolul I. Dispoziţii generale  .................................................. 2-4
Capitolul II. Constituirea, organizarea şi funcţionarea 

organizaţiilor sindicale ........................................................ 5-35
Secţiunea 1. Statutele organizaţiilor sindicale  ..................... 5-7

Secţiunea a 2-a. Conducerea organizaţiilor sindicale  ....... 8-13

Secţiunea a 3-a. Dobândirea personalităţii juridice  ........ 14-20

Secţiunea a 4-a. Patrimoniul organizaţiei sindicale  ........ 21-26

Secţiunea a 5-a. Atribuţiile organizaţiilor sindicale  ........ 27-31

Secţiunea a 6-a. Raporturile organizaţiilor sindicale 

cu membrii lor  ............................................................. 32-35

Capitolul III. Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor 
sindicale ............................................................................. 36-40

Capitolul IV. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale  .... 41-50
Capitolul V. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale  ....... 51-53

Titlul III. Organizaţiile patronale  ................................................. 54-74
Capitolul I. Constituirea, organizarea şi funcţionarea 

organizaţiilor patronale  ..................................................... 54-68
Secţiunea 1. Constituire şi organizare  .............................. 54-56

Secţiunea a 2-a. Statutul  ................................................... 57-60

Secţiunea a 3-a. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor 

patronale  ..................................................................... 61-64

Secţiunea a 4-a. Patrimoniul şi fi nanţarea activităţii  ....... 65-68

Capitolul II. Dizolvarea organizaţiilor patronale  ................... 69-71
Capitolul III. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale  ..... 72-74

Titlul IV. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social  ........ 75-81
Titlul V. Consiliul Economic şi Social  ....................................... 82-119

Capitolul I. Dispoziţii generale  .............................................. 82-85



2

Legea nr. 62/2011

Capitolul II. Atribuţiile Consiliului Economic şi Social  ........ 86-90
Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Economic şi Social  ......................................................... 91-112
Secţiunea 1. Structura Consiliului Economic şi Social  ............... 91

Secţiunea a 2-a. Plenul Consiliului Economic şi Social  ...... 92-102

Secţiunea a 3-a. Biroul executiv  ................................................ 103

Secţiunea a 4-a. Preşedintele şi vicepreşedinţii  ................. 104-106

Secţiunea a 5-a. Comisiile de specialitate  ..........................107-111

Secţiunea a 6-a. Secretariatul tehnic  .........................................112

Capitolul IV. Alte dispoziţii  ................................................ 113-119
Titlul VI. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog 

social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel
teritorial  .............................................................................. 120-126

Titlul VII. Negocierile colective de muncă  .............................. 127-153
Capitolul I. Negocierea contractelor colective de muncă  .. 127-132
Capitolul II. Efectele contractelor colective de muncă  ............. 133
Capitolul III. Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea 

colectivă  ........................................................................ 134-136
Capitolul IV. Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea

 colectivă în sectorul bugetar  ........................................ 137-139
Capitolul V. Încheierea contractelor colective de muncă  ... 140-147
Capitolul VI. Executarea, modifi carea, suspendarea şi 

încetarea contractului colectiv de muncă  ...................... 148-153
Titlul VIII. Reglementarea modalităţilor de soluţionare a 

confl ictelor de muncă  ......................................................... 154-216
Capitolul I. Dispoziţii generale  .......................................... 154-155
Capitolul II. Confl icte colective de muncă  ......................... 156-165
Capitolul III. Concilierea confl ictelor colective de 

muncă ............................................................................ 166-174
Capitolul IV. Medierea şi arbitrajul  .................................... 175-180
Capitolul V. Greva  .............................................................. 181-207
Capitolul VI. Confl ictele individuale de muncă  ................. 208-216

Titlul IX. Sancţiuni  .................................................................. 217-218
Titlul X. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale  ..................................... 219-224

Anexe  .......................................................................................... 1-4

Notă:Notă: Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 62/2011 nu Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 62/2011 nu 
există în versiunea ofi cială a textului publicat în Monitorul Ofi cial; ele au există în versiunea ofi cială a textului publicat în Monitorul Ofi cial; ele au 
fost introduse de colegiul de redacţie, pentru facilitarea căutării în lege.fost introduse de colegiul de redacţie, pentru facilitarea căutării în lege.

Cuprins



3

Legea nr. 62/2011

Titlul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (Semnificaţia unor termeni) În înţelesul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnifi caţii:

a) parteneri sociali – sindicate sau organizaţii sindicale, angajatori ori 
organizaţii patronale, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei 
publice, care interacţionează în procesul de dialog social;

b) dialog social – procesul voluntar prin care partenerii sociali se 
informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri 
în probleme de interes comun;

(i) informare – transmiterea de date de către angajator către sindicat 
sau, după caz, către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, pentru a le permite 
să se familiarizeze cu problematica dezbaterii şi să o examineze în 
cunoştinţă de cauză; 

(ii) consultare – schimbul de opinii în cadrul dialogului social;
(iii) negociere colectivă – negocierea dintre angajator sau organizaţia 

patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentaţii angajaţilor, 
după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu 
dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de 
interes comun;

c) dialog social bipartit – dialogul desfăşurat numai între sindicate 
sau organizaţii sindicale şi angajatori ori organizaţii patronale;

d) dialog social tripartit – dialogul desfăşurat între sindicate sau 
organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale şi autorităţile 
administraţiei publice;

e) angajator – persoana fi zică sau juridică ce poate, potrivit legii, să 
angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă ori 
raport de serviciu;

f) organizaţie patronală – organizaţia patronilor, autonomă, fără 
caracter politic, înfi inţată în baza principiului liberei asocieri, ca persoană 
juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul 
apărării şi promovării drepturilor şi intereselor comune ale membrilor săi, 
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, pactele, tratatele şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte, precum şi de statutele proprii;

g) angajat – persoana fi zică, parte a unui contract individual de muncă 
ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator şi benefi ciază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de 
prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile;

Art. 1
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h) reprezentanţi ai angajaţilor – cei aleşi şi mandataţi de către angajaţi 
să îi reprezinte pe aceştia, potrivit legii;

i) contract colectiv de muncă – convenţia încheiată în formă scrisă 
între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, 
prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg 
din relaţiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă 
se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, 
prevenirea sau limitarea confl ictelor colective de muncă, în vederea 
asigurării păcii sociale;

j) acord colectiv – convenţia încheiată în formă scrisă între organi-
zaţiile sindicale ale funcţionarilor publici sau ale funcţionarilor publici 
cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori 
instituţiei publice;

k) unitate – persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de 
muncă;

l) grup de unităţi – formă de structurare în vederea negocierii colective 
la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au 
acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasifi carea 
activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN.

Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile 
publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în 
subordine ori în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă 
de muncă;

m) depozitar al contractului colectiv de muncă – autoritatea publică 
competentă să înregistreze contractul colectiv de muncă;

n) confl ict de muncă – confl ictul dintre angajaţi şi angajatori privind 
interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile 
rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. 
Confl ictele de muncă pot fi  colective sau individuale;

o) confl ict colectiv de muncă – confl ictul de muncă ce intervine 
între angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea 
sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective 
de muncă;

p) confl ict individual de muncă – confl ictul de muncă ce are ca obiect 
exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din 
contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective 
de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum 
şi din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate 
confl icte individuale de muncă următoarele:

Art. 1
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(i) confl ictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea 
prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de 
muncă ori raportul de serviciu;

(ii) conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor 
individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

(iii) confl ictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de 
serviciu ori a unor clauze ale acestora;

q) părţi îndreptăţite să negocieze un contract colectiv de muncă – 
angajatori, organizaţii patronale sau organizaţii sindicale care întrunesc 
condiţiile legale pentru a participa la negocierea unui contract colectiv 
de muncă;

r) sectoare de activitate – sectoarele economiei naţionale care gru-
pează domenii de activitate defi nite conform codului CAEN. Sectoarele 
de activitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după consultarea 
partenerilor sociali;

s) recunoaştere reciprocă – acordul voluntar prin care partenerii îşi 
recunosc unul altuia legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun;

t) reprezentativitate – atribut al organizaţiilor sindicale sau patronale 
dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de 
partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului 
social instituţionalizat;

u) organizaţie sindicală – denumire generică pentru sindicat, federaţie 
sau confederaţie sindicală. Se constituie pe baza dreptului de liberă 
asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în 
contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective 
de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la 
care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, 
economice şi sociale ale membrilor săi;

v) patron – persoană juridică înmatriculată, persoană fi zică autorizată 
potrivit legii sau persoană care exercită potrivit legii o meserie ori 
profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital 
în scopul obţinerii de profi t în condiţii de concurenţă şi care angajează 
muncă salariată;

w) sindicat – formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul 
apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice 
şi sociale în relaţia cu angajatorul.

Art. 1
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Titlul II. Organizaţiile sindicale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 2. (Regim juridic) (1) Organizaţiile sindicale sunt independente 
faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile 
patronale.

(2) Organizaţiile sindicale nu pot desfăşura activităţi cu caracter 
politic.

Art. 3. (Libertatea de asociere) (1) Persoanele încadrate cu contract 
individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut 
special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi 
în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să 
constituie şi/sau să adere la un sindicat.

(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel 
puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

(3) Nicio persoană nu poate fi  constrânsă să facă sau să nu facă parte, 
să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.

(4) O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură 
organizaţie sindicală la acelaşi angajator.

(5) 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.

Art. 4. (Limitarea dreptului de asociere) Persoanele care deţin 
funcţii de demnitate publică conform legii, magistraţii, personalul militar 
din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 
Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, unităţile şi/
sau subunităţile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui 
şi/sau adera la o organizaţie sindicală.

Art. 2-4
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Capitolul II. Constituirea, organizarea şi 
funcţionarea organizaţiilor sindicale

Secţiunea 1. Statutele organizaţiilor sindicale

Art. 5. (Constituirea şi încetarea activităţii) Constituirea, organi-
zarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii 
sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu 
respectarea prevederilor legale. În absenţa unor prevederi statutare 
exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei 
sindicale, se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea 
persoanelor juridice.

Art. 6. (Statutele) (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel 
puţin următoarele prevederi cu privire la:

a) scopul constituirii, denumirea şi sediul organizaţiei sindicale;
b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al 

organizaţiei sindicale;
c) drepturile şi îndatoririle membrilor;
d) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei;
e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de 

alegere şi de revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor;
f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modifi carea statutului şi 

de adoptare a hotărârilor;
g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial;
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale, transmi-

terea ori, după caz, lichidarea patrimoniului.

(2) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept.

Art. 7. (Interzicerea limitării drepturilor sindicale) (1) Organizaţiile 
sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege 
liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi 
formula programe proprii de acţiune, cu respectarea legii.

(2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, 
a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să 
împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 5-7
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Secţiunea a 2-a. Conducerea organiz a ţiilor 
sindicale

Art. 8. (Condiţii de eligibilitate a organelor de conducere) Pot fi  
alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care 
au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară 
a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune 
de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Art. 9. (Protecţia liderilor sindicali) Membrilor organelor de 
conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii 
contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare în 
exercitarea funcţiilor lor.

Art. 10. (Protecţia membrilor sindicali) (1) Sunt interzise modifi ca-
rea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor 
organizaţiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenţa la sindicat 
şi activitatea sindicală.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi raporturilor 
de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut 
special.

Art. 11. (Vechimea în muncă a liderului sindical) Perioada în care 
persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia 
sindicală constituie vechime în muncă.

Art. 12. (Reglementări speciale privind protecţia liderilor sindi-
cali) Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile 
colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, în condiţiile legii, 
şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. 10 şi 11 pentru 
cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale.

Art. 13. (Atribuţiile organelor de conducere) Organul executiv 
de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa 
numărului de membri, a încasărilor şi a cheltuielilor de orice fel.

Secţiunea a 3-a. Dobândirea personalităţii 
juridice

Art. 14. (Cererea de înscriere) (1) Pentru dobândirea de către 
sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul special al membrilor 
fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, 

Art. 8-14
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trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază 
teritorială îşi are sediul acesta.

(2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi 
câte două copii certifi cate de reprezentantul legal de pe următoarele acte:

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii 
fondatori;

b) statutul;
c) lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu 

menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/
funcţiei şi a domiciliului acestora.

Art. 15. (Instanţa competentă) (1) La primirea cererii de înscriere, 
judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) este obligată ca, în termen 
de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 14 alin. (2);
b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în 

vigoare.

(2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea 
sindicatului nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl 
citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 14 
alin. (1), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, 
în termen de cel mult 7 zile.

(3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (1), 
instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea 
împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei sindicale.

(4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de 
respingere a cererii.

(5) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de 
înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

Art. 16. (Termenul de recurs) (1) Hotărârea judecătoriei este supusă 
recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea 
hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare.

(3) Recursul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor 
fondatori ai organizaţiei sindicale, în termen de 30 de zile. Instanţa de 
recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 
zile de la pronunţare.

Art. 15-16
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Art. 17. (Înscrierea în registrul special al sindicatelor) (1) Judecă-
toria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se 
înscriu: denumirea şi sediul sindicatului, numele şi prenumele membrilor 
organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data 
înscrierii, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti defi nitive şi 
irevocabile de admitere a cererii de înscriere.

(2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) 
se face din ofi ciu, în termen de 7 zile de la data rămânerii defi nitivă şi 
irevocabilă a hotărârii pronunţate de judecătorie.

(3) Certifi catul de înscriere a sindicatului în registrul special al 
judecătoriei se comunică acestuia în termen de 5 zile de la înscriere.

Art. 18. (Momentul dobândirii personalităţii juridice) Sindicatul 
dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special 
al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), a hotărârii judecătoreşti 
defi nitive şi irevocabile.

Art. 19. (Actele de constituire) Originalul procesului-verbal de 
constituire şi al statutului, pe care judecătoria certifi că înscrierea pe 
fi ecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se 
restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute 
la art. 14 alin. (2), în copii semnate pe fi ecare pagină de împuternicitul 
special şi vizate de judecătorie, se va păstra în arhiva acesteia.

Art. 20. (Încunoştinţarea modificării statutelor şi/sau a compo-
nenţei organelor de conducere) (1) Organizaţiile sindicale sunt 
obligate să aducă la cunoştinţa judecătoriei sau a Tribunalului Muni-
cipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de 
zile, orice modifi care ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare 
în componenţa organului de conducere.

(2) Instanţa prevăzută la alin. (1) este obligată să menţioneze în 
registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modifi cările 
din statut, precum şi schimbările din componenţa organului de conducere 
al organizaţiei sindicale.

(3) Cererea privind modifi carea statutelor şi/sau a componenţei 
organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale va fi  însoţită de 
următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate 
pe fi ecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul 
de conducere:

Art. 17-20
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a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască 
modifi carea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;

b) copie a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice 
şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti de modifi care a statutului sau a 
componenţei organelor de conducere, după caz;

c) statutul, în forma modifi cată;
d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, 

prenumele, codul numeric personal, domiciliul şi profesiunea/funcţia.

Secţiunea a 4-a. Patrimoniul organizaţiei sindicale

Art. 21. (Principiul specialităţii) Bunurile mobile şi imobile din 
patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit 
intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi  împărţite între aceştia.

Art. 22. (Modalităţi de constituire a patrimoniului) (1) Organizaţia 
sindicală poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau 
oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului 
pentru care este înfi inţată.

(2) Organizaţiile sindicale reprezentative, în condiţiile legii, pot 
negocia prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate punerea 
la dispoziţie a spaţiilor şi facilităţilor necesare desfăşurării activităţii 
sindicale.

(3) Pentru construirea de sedii proprii, confederaţiile şi federaţiile 
sindicale reprezentative pot primi, în condiţiile prevăzute de lege, în 
concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se face 
prin act administrativ emis de autoritatea competentă.

Art. 23. (Utilizarea patrimoniului) Bunurile mobile şi imobile 
dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţile publice 
centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite în folosinţă nu pot fi  
utilizate, direct sau indirect, în scopuri patrimoniale.

Art. 24. (Cotizaţia) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este 
deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit 
prevederilor Codului fi scal.

Art. 25. (Activitatea organizaţiei sindicale) Organizaţia sindicală 
poate, în condiţiile prevăzute de statut:

a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;

Art. 21-25
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b) să constituie case de ajutor proprii;
c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii;
d) să înfi inţeze şi să administreze, în condiţiile legii, în interesul 

membrilor săi, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în 
domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum 
şi bancă proprie;

e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
f) să organizeze şi să sprijine material şi fi nanciar activităţi cultural-

artistice;
g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi califi care 

profesională, în condiţiile legii;
h) să desfăşoare şi alte activităţi prevăzute prin statut, în condiţiile legii.

Art. 26. (Comisia de cenzori) (1) Controlul activităţii fi nanciare 
proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin comisia de cenzori, 
care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare.

(2) Controlul asupra activităţii economice desfăşurate de organizaţiile 
sindicale, precum şi asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de bugetul 
de stat şi bugetele de asigurări sociale se realizează de către organele 
administraţiei de stat competente, potrivit legii.

Secţiunea a 5-a. Atribuţiile organizaţiilor sindicale

Art. 27. (Mijloace specifice de manifestare) În vederea realizării 
scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au dreptul 
să folosească mijloace specifi ce, cum sunt: negocierile, procedurile de 
soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, pichet de 
protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă, în condiţiile prevăzute 
de lege.

Art. 28. (Atribuţii) (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 din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, 
în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii 
sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organizaţiile 
sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, 
inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în 

Art. 26-28
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baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acţiunea nu va putea 
fi  introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se 
opune sau renunţă la judecată în mod expres.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi (2), organizaţiile 
sindicale au calitate procesuală activă.

Art. 29. (Propuneri de legiferare) Confederaţiile sindicale repre-
zentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice competente, 
în condiţiile art. 74 din Constituţia României, republicată, propuneri de 
legiferare în domeniile de interes sindical.

Art. 30. (Participarea la şedinţele organelor de conducere) (1) 
Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să 
participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia, 
inclusiv în cazul administraţiei publice, la discutarea problemelor de 
interes profesional, economic şi social.

(2) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesio-
nale, economice şi sociale ale membrilor, organizaţiile sindicale repre-
zen tative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora 
informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă 
ori, după caz, a acordurilor colective, în condiţiile legii.

(3) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimi-
late acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic 
şi social vor fi  comunicate în scris sindicatului, în termen de două zile 
lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 31. (Delegarea reprezentanţilor sindicali) La cererea orga ni-
za ţiilor sindicale afi liate, federaţiile sau confederaţiile sindicale repre-
zentative, după caz, pot delega reprezentanţi care să le asiste ori să le 
reprezinte interesele în relaţia cu angajatorii sau organizaţiile acestora.

Secţiunea a 6-a. Raporturile organizaţiilor sindicale 
cu membrii lor

Art. 32. (Reglementare) Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi 
membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii şi prin prezenta lege.

Art. 33. (Retragerea membrilor sindicali din organizaţie) (1) Mem-
brii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia 
sindicală fără a avea obligaţia de a arăta motivele.

Art. 29-33
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(2) Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere resti-
tuirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate.

Art. 34. (Salarizarea) Membrii aleşi în organele executive de condu-
cere ale organizaţiilor sindicale, personalul de specialitate şi administrativ 
din aparatul acestora pot fi  salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale.

Art. 35. (Reducerea timpului de muncă) (1) Membrii aleşi în 
organele executive de conducere ale sindicatului care lucrează nemijlocit 
în unitate în calitate de angajaţi au dreptul la reducerea programului lunar 
de lucru cu un număr de zile destinate activităţii sindicale, negociate 
prin contractul sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate, fără 
obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale pentru aceste zile.

(2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindicală într-o lună nu pot fi  
reportate pentru luna următoare.

(3) Modalitatea de desfăşurare a activităţilor sindicale în timpul 
programului normal de lucru se stabileşte de către părţi prin contractul 
sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Capitolul III. Reorganizarea şi dizolvarea 
organizaţiilor sindicale

Art. 36. (Reorganizarea) În cazul reorganizării unei organizaţii 
sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor 
din statut.

Art. 37. (Dizolvarea) Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotă râre 
a membrilor sau a delegaţilor acestora, adoptată conform statutelor proprii.

Art. 38. (Împărţirea patrimoniului în caz de dizolvare) (1) În 
cazul dizolvării, patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform 
dispoziţiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit 
hotărârii adunării de dizolvare.

(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului 
şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă, 
tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, sesizat de 
oricare membru al organizaţiei sindicale, hotărăşte asupra distribuirii 
patrimoniului.

Art. 39. (Menţiunea dizolvării în registrul special al sindicatelor) 
(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizaţiei sindicale 
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dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei 
judecătoreşti competente care a operat înscrierea ei în registrul special al 
sindicatelor ca persoană juridică să facă menţiunea dizolvării organizaţiei 
sindicale.

(2) După împlinirea termenului de 5 zile, orice persoană interesată din 
rândul membrilor organizaţiei sindicale poate cere instanţei judecătoreşti 
competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1).

(3) Menţiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina şi la locul 
unde s-a făcut înscrierea în registrul special al sindicatelor.

Art. 40. (Interzicerea dizolvării/suspendării organizaţiilor sindi-
cale) (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi  dizolvate şi nu li se poate 
suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor 
administraţiei publice sau ale patronatelor.

(2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile 
minime de constituire, orice terţ interesat poate solicita instanţei compe-
tente dizolvarea organizaţiei în cauză, în baza unei cereri motivate.

Capitolul IV. Forme de asociere a 
organizaţiilor sindicale

Art. 41. (Forme de asociere: criterii) (1) Sindicatele legal constituite 
se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate.

(2) Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul aceluiaşi sector 
de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.

(3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate 
diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.

(4) Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui din sindicatele 
componente uniuni sindicale teritoriale.

Art. 42. (Dobândirea personalităţii juridice a federaţiilor şi confe-
deraţiilor sindicale) (1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite 
prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) şi (3), dobândesc personalitate 
juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special 
al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a 
cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea 
personalităţii juridice, însoţită de următoarele înscrisuri:

Art. 40-42


